Kód ITMS: 312031V679
č. spisu: 10359/2019-M_SP
č. záznamu: 42062/2019

Zmluva o dodaní reklamných predmetov
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)
Zmluvné strany:
Kupujúci:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Kontaktná osoba:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
(ďalej len „kupujúci“)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky
Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava
00 681 156
2020796338
Ing. Jozef Vančo, generálny tajomník služobného úradu
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
e-mail: danica.lehocka@employment.gov.sk
Štátna pokladnica
SK17 8180 0000 0070 0010 6819

a
Predávajúci:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Kontaktná osoba:
e-mail:
Zapísaný v:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „predávajúci“)
(kupujúci a predávajúci ďalej spoločne len „zmluvné strany“)
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Preambula
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na predmet zákazky s názvom: Reklamné predmety
v rámci NP „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej
republike“ ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“).
Článok I
Predmet zmluvy
1.1

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu reklamné
predmety s logom Európskeho sociálneho fondu s odkazom na Európsku úniu (ďalej len
„ESF“) a s logom Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“)
špecifikované v Prílohe č. 1 k tejto zmluve (ďalej len „reklamné predmety“) a záväzok
kupujúceho dodané reklamné predmety prevziať a zaplatiť za ne kúpnu cenu za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

1.2

Predmet tejto zmluvy sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
v programovom období 2014-2020 spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu
a štátneho rozpočtu.
Článok II
Spôsob dodania reklamných predmetov

2.1

Predávajúci sa zaväzuje najneskôr v lehote 14 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy
dodať kupujúcemu reklamné predmety, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 k
tejto zmluve: Podrobná špecifikácia a jednotkové ceny (ďalej len „Príloha č. 1“).

2.2

Predávajúci sa zaväzuje reklamné predmety dodať riadne, včas a v zodpovedajúcej
kvalite podľa špecifikácie jednotlivých reklamných predmetov uvedenej v Prílohe č. 1.

2.3

Na každom reklamnom predmete objednanom v rámci národného projektu musia byť
dodržané povinné prvky v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre
prijímateľov v rámci EŠIF (2014-2020) OP ĽZ a Dizajn manuálu OP ĽZ.
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/informovaniekomunikacia/design-manual-op-lz.pdf

2.4

Predávajúci sa zaväzuje objednané reklamné predmety dodať balené samostatne podľa
druhu, pričom na každom obale musí byť výrazné označenie názvu reklamného
predmetu a počet kusov reklamných a predmetov, ktoré sa v balíku nachádzajú a názov
projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej
republike“.
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2.5

Proces odovzdávania a preberania (preberacie konanie) reklamných predmetov
zmluvnými stranami sa realizuje formou preberacieho protokolu, ktorého vzor tvorí
Prílohu č. 2: Preberací protokol (ďalej len „Príloha č. 2“). Predávajúci vystaví preberací
protokol v štyroch vyhotoveniach, pričom jeden originál preberacieho protokolu zostane
oprávnenej osobe kupujúceho poverenej prevzatím reklamných predmetov, dva
originály budú doručené kupujúcemu spolu s vystavenou faktúrou za dodané reklamné
predmety podľa bodu 4.5 zmluvy a jeden originál zostáva predávajúcemu. Pri
preberacom konaní predloží predávajúci kupujúcemu dodací list. Predávajúci vystaví
dodací list v troch vyhotoveniach, pričom jeden originál dodacieho listu zostáva
predávajúcemu a dva originály budú doručené kupujúcemu spolu s faktúrou vystavenou
podľa bodu 4.2 zmluvy.

2.6

Oprávnená osoba kupujúceho je povinná objednané reklamné predmety prevziať
formou preberacieho protokolu a potvrdiť ich prevzatie podpisom a pečiatkou na
preberacom protokole, a to len v prípade, ak dodávané reklamné predmety súhlasia
s Prílohou č. 1, čo do druhu a množstva, sú riadne zabalené v súlade s bodom 2.4
zmluvy a nie sú na nich zjavné vady.

2.7

Vlastnícke právo k reklamným predmetom dodaným kupujúcemu v súlade s touto
zmluvou prechádza na kupujúceho prevzatím reklamných predmetov kupujúcim
a podpisom preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami zmluvných stán v súlade
s bodom 2.5 zmluvy.
Článok III
Cena a platobné podmienky

3.1

Kupujúci sa zaväzuje, že za riadne dodané reklamné predmety uhradí predávajúcemu
cenu vo výške ....................... eur bez DPH (slovom ..................................), t.j.
..................... s DPH. Dohodnutá cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Predávajúci je/nie je platiteľom DPH.

3.2

Jednotková cena za každý druh reklamného predmetu samostatne je dohodnutá
v Prílohe č. 1 a zahŕňa všetky náklady predávajúceho spojené s prípravou podkladov do
grafického návrhu, výroby, manipulácie, balenia a distribúcie (dopravy) a je platná
počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Článok IV
Fakturačné a platobné podmienky

4.1

Kupujúci uhradí dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu za riadne a včas dodané
reklamné predmety bezhotovostne, bankovým prevodom na účet predávajúceho
uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to na základe faktúry vystavenej predávajúcim
v súlade s týmto článkom.
3

Kód ITMS: 312031V679

4.2

Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru za riadne a včas dodané reklamné predmety
podľa bodu 2.1 tejto zmluvy. Súčasťou faktúry je preberací protokol potvrdený
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Spolu s podpísaným preberacím
protokolom doručí predávajúci kupujúcemu aj dodací list.

4.3

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu len za
predávajúcim skutočne dodané a prevzaté reklamné predmety.

4.4

Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci vystaví faktúru v troch vyhotoveniach.

4.5

Faktúra musí okrem zákonných náležitostí uvedených v § 74 ods. 1 zákona
č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov obsahovať tieto
náležitosti:
a) označenie zmluvných strán,
b) číslo zmluvy,
c) deň splatnosti faktúry,
d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu predávajúceho vo forme IBAN,
e) fakturovanú sumu v EUR,
f) podpis oprávnenej osoby predávajúceho a odtlačok pečiatky predávajúceho,
g) súpis dodaných reklamných predmetov s rozpisom jednotkovej ceny a počtu
fakturovaných položiek v zmysle Prílohy č. 1,
h) názov projektu a kód ITMS 2014+,
i) podporné doklady, ktorými sú preberací protokol a dodací list.

4.6

V prípade, že faktúra neobsahuje náležitosti stanovené v bode 4.5 zmluvy alebo
obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, kupujúci je oprávnený vrátiť ju
predávajúcemu do 10 dní odo dňa jej riadneho doručenia kupujúcemu, s uvedením
všetkých nedostatkov, ktoré má predávajúci odstrániť. V takomto prípade sa zastaví
plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho
doručenia opravenej faktúry predávajúcim kupujúcemu.

4.7

Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu spolu
s podpornými dokladmi. V prípade, ak nastane omeškanie platby faktúry z dôvodov na
strane Štátnej pokladnice, nie je kupujúci po túto dobu v omeškaní so zaplatením
celkovej sumy uvedenej v tejto faktúre.

4.8

Fakturovaná suma je zaplatená dňom odpísania platby z bankového účtu kupujúceho.

4.9

Bankové spojenie predávajúceho uvedené na faktúre, musí byť zhodné s bankovým
spojením dohodnutým v tejto zmluve. V opačnom prípade má kupujúci právo vrátiť
faktúru v zmysle bodu 4.6 zmluvy.

4.10 Bankové poplatky predávajúceho znáša predávajúci, bankové poplatky kupujúceho
znáša kupujúci.
4.11 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 predávajúceho
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voči kupujúcemu je predávajúci oprávnený postúpiť pohľadávku na tretiu osobu len s
predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho.
Článok V
Práva a povinnosti zmluvných strán
5.1

Predávajúci je povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy vo svojom
mene, na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo,
s odbornou starostlivosťou v zmysle podmienok dohodnutých v tejto zmluve
a zodpovedá za kvalitu ním dodaných reklamných predmetov.

5.2

Predávajúci zodpovedá za vady ním dodaných reklamných predmetov, ktoré vznikli
zavinením zo strany jeho zamestnancov, pracovníkov alebo subdodávateľov.

5.3

Obe zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oboznamovať so všetkými novými
skutočnosťami, ktoré môžu mať vplyv na plnenie predmetu tejto dohody.

5.4

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak predávajúci z akýchkoľvek dôvodov
na jeho strane nebude môcť splniť riadne, včas a v dohodnutom množstve dodávku
reklamných predmetov pre kupujúceho, zaväzuje sa bez zbytočného odkladu túto
skutočnosť (písomne, e-mailom) oznámiť kupujúcemu.

5.5

V prípade potreby je kupujúci oprávnený vyžiadať si od predávajúceho ďalšie doklady
potrebné na preverenie oprávnenosti výdavkov.

5.6

Predávajúci je povinný uchovávať doklady súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy
po úhrade vyúčtovanej ceny od kupujúceho pre účely výkonu kontroly podľa bodu 7.4
tejto zmluvy.
Článok VI
Záruka a vady

6.1

Predávajúci poskytne kupujúcemu na dodané reklamné predmety záruku v trvaní 1 rok
odo dňa prevzatia reklamných predmetov kupujúcim a podpisom preberacieho
protokolu.

6.2

Kupujúci je oprávnený pri zistení zjavných vád pri preberaní objednaných reklamných
predmetov uplatniť reklamáciu a odmietnuť prevziať dodávané reklamné predmety.
Nesúhlas s prevzatím objednaných reklamných predmetov a dôvod reklamácie, t.j.
zistené zjavné vady, uvedie kupujúci v dodacom liste.

6.3

Skryté vady reklamných predmetov je kupujúci oprávnený reklamovať najneskôr do
konca záručnej lehoty podľa bodu 6.1 zmluvy. V prípade oprávnenej reklamácie
kupujúceho je predávajúci povinný vymeniť vadné reklamné predmety za reklamné
predmety bez vád, a to na jeho náklady a bezodkladne.
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6.4

Záruka sa vzťahuje aj na vady spôsobené nesprávnou manipuláciou dodávateľom
pri dodaní reklamných predmetov.

6.5

Záruka sa vzťahuje aj na vady spôsobené nesprávnou manipuláciou predávajúceho
pri dodaní reklamných predmetov.

6.6

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnou manipuláciou, skladovaním
predmetu plnenia kupujúcim alebo iným zanedbaním zo strany kupujúceho.
Článok VII
Kontrola

7.1

Predávajúci 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. Predávajúci sa zaväzuje podrobiť sa výkonu kontroly aj poverenými
zamestnancami kupujúceho.

7.2

Predávajúci berie na vedomie, že na 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.

7.3

Oprávnení zamestnanci vykonávajúci kontrolu majú počas trvania realizácie národných
projektov prístup ku všetkým obchodným dokumentom predávajúceho súvisiacich
s výdavkami na realizáciu projektu a plnením povinností podľa tejto zmluvy.

7.4

Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom tejto
zmluvy oprávnenými osobami počas platnosti a účinnosti zmlúv o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, na základe ktorých boli schválené národné
projekty, v rámci ktorých sa realizuje predmet tejto zmluvy. Oprávnenými osobami sú
najmä:
a) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a ním poverené
osoby,
b) útvar finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, Certifikačný
orgán a nimi poverené osoby,
d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon
kontroly/auditu,
e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie,
g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej únie.
Pričom sa predávajúci taktiež zaväzuje poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
V prípade, ak predávajúci zabezpečuje dodanie reklamných predmetov cez tretie strany,
je povinný zabezpečiť, aby sa táto povinnosť vzťahovala aj na ne. Uvedená povinnosť
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strpieť audit/kontrolu trvá počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy a súčasne
aj počas platnosti a účinnosti konkrétnej Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, že ešte
nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly kupujúceho
neumožňujú financovanie predmetu zmluvy, kupujúci je oprávnený bez akýchkoľvek
sankcií odstúpiť od tejto zmluvy.
Článok VIII
Zodpovednosť za škody a zmluvné pokuty
8.1

Ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním reklamných predmetov podľa bodu
2.1 tejto zmluvy, kupujúci je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny
nedodaných reklamných predmetov, a to osobitne za každý prípad omeškania.

8.2

Ustanovenie bodu 8.1 zmluvy neplatí v prípade zásahu vyššej moci. V prípade zásahu
vyššej moci je predávajúci povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť kupujúcemu a
preukázať jej trvanie.

8.3

Predávajúci uhradí kupujúcemu dohodnutú zmluvnú pokutu do 30 kalendárnych dní
odo dňa doručenia uplatnenia kupujúcim podľa bodu 8.1 zmluvy.

8.4

Zaplatením zmluvnej pokuty nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody.

8.5

Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane
v dôsledku porušenia podmienok tejto zmluvy, zodpovednosť za škodu sa riadi podľa
príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
Článok IX
Trvanie zmluvy

9.1

Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, písomnou
výpoveďou zo strany kupujúceho alebo písomným odstúpením od zmluvy.

9.2

Kupujúci môže zmluvu písomne vypovedať z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania
dôvodu. Výpovedná doba pre obe zmluvné strany je 1 mesiac a začína plynúť dňom
nasledujúcim po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

9.3

Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť odstúpením od zmluvy
podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, a to z dôvodu podstatného porušenia
záväzku druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie záväzku sa považuje najmä:
a) ak predávajúci opakovane poruší zmluvné podmienky týkajúce sa najmä
dohodnutých termínov, obsahu a kvality dodaných reklamných predmetov,
b) ak kupujúci v rozpore s touto zmluvou bezdôvodne neprevezme bezchybné
reklamné predmety ani do 30 kalendárnych dní od písomného vyzvania kupujúceho
predávajúcim,
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c)

9.4

ak kupujúci neuhradí prevzaté reklamné predmety v termíne do 30 kalendárnych
dní po uplynutí dátumu splatnosti.

Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane.
Účinky odstúpenia nastávajú momentom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
Odstúpením od tejto zmluvy nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody
a zmluvne dohodnuté sankcie.
Článok X
Záverečné ustanovenia

10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a
účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.
10.2 Táto zmluva a jej 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.
10.3 Na účely tejto zmluvy platí, že zásielka sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia
adresátom. V prípade, ak adresát zásielku neprevzal, zásielka sa považuje za doručenú
dňom vrátenia nedoručenej alebo nedoručiteľnej zásielky odosielateľovi alebo dňom
odmietnutia prijatia zásielky adresátom.
10.4 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomných dodatkov
podpísaných oboma zmluvnými stranami a za dodržania podmienok ustanovených
zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
10.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 – Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy a jednotkové ceny
Príloha č. 2 – Preberací protokol
10.6 Vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky a Európskej únie.
10.7 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo
neúčinným, ostatné ustanovenia zmluvy nie sú touto neplatnosťou alebo neúčinnosťou
dotknuté a ostávajú naďalej v platnosti. Namiesto neplatného alebo neúčinného
ustanovenia sa vzťahy zmluvných strán upravené touto zmluvou budú spravovať
platnými právnymi predpismi.
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10.8 Prípadné spory týkajúce sa tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne
dohodou a vzájomným rokovaním, ak dohoda nie je možná, na riešenie sporov z tejto
zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
10.9 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží
kupujúci a dve vyhotovenia predávajúci.
10.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a bez
výhrad súhlasia s jej ustanoveniami. Ich prejav vôle je urobený slobodne a vážne, je
určitý a zrozumiteľný, zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok a na znak toho ju podpisujú.
Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

V Bratislave dňa

V ………………. dňa

Ing. Jozef Vančo
generálny tajomník služobného úradu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky

podpis štatutárneho zástupcu
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