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kód ITMS: 26110130568                                                                          Rozpočtová položka projektu: 1.6                                      
číslo zmluvy: 093/2014/1.1/OPV                                                          Aktivita projektu: A1.1-A2.3 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

 

I.  ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:  Súkromná hotelová akadémia, n.o. 

Sídlo:   Drieňová 12, 969 01  Banská Štiavnica    

Zastúpenie:  Ing. Jaroslava Marušková 

IČO:   45733228  

DIČ:   2023051613    

 

Kontaktná osoba pre uvedenú zákazku: Ing. Veronika Mihalová 

Telefón: +421905787876 

E-mail:  veronika.mihalova@ppla.sk 

 

2. Názov zákazky: 

PUBLICITA A INFORMOVANIE 

 

3. Predmet zákazky:  

Predmetom zákazky poskytnutie služieb: publicita a informovanie o projektových aktivitách 

a samotnom projekte. 

 

4. Miesto dodania predmetu zákazky:   

Súkromná hotelová akadémia, n.o., Drieňová 12, 969 01  Banská Štiavnica  

 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

Nie  

 

6. Možnosť predloženia variantných riešení:  

Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. 

 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)  

79810000-5 Tlačiarenské služby 

72413000-8 Návrh webových (www) sídiel 

55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 

55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby 

 

8. Zmluva a lehota poskytnutia služieb:   

Služby budú zrealizované na základe zmluvy na dodávku služieb s úspešným uchádzačom. 

Zmluva bude upravovať vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán a zahŕňať povinnosť 

dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným 

tovarom/prácami/službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a 
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to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Lehota plnenia sa bude odvíjať od aktuálneho harmonogramu projektu. 

Termín ukončenia projektu: 7/2015. 

 

9. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zadania zákazky je poskytnutie služieb        - predpokladaná hodnota 

 Označenie projektu        - 500,00 EUR s DPH 

 Úprava webstránky určenej pre publicitu projektu    - 200,00 EUR s DPH 

 Inzercia v tlačených alebo internetových médiách    - 500,00 EUR s DPH 

 Tlačová konferencia -deň otvorených dverí              - 1 000,00 EUR s DPH 

 (viď nižšie špecifikácia predmetu zákazky) 

 

10. Predpokladaná hodnota zákazky: 2 200,00 Eur s DPH. 

 

11. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská  

Nie.   

 

 II.  PODMIENKY PONUKY 

 

12. Zdroj finančných prostriedkov:  

Predmet zákazky bude financovaný z fondov Európskej únie, štátneho rozpočtu a z vlastných 

zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. 

  

13. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:  

Doklad o oprávnení poskytovať službu v súlade s § 26 písm. 1 ods. e) zákona č. 25/2006 Z. z. o 

verejnom obstarávaní predloží uchádzač v scan podobe spolu s elektronicky zaslanou cenovou 

ponukou, podľa bodu 19.tejto výzvy.  

 

Na základe vyhodnotenia ponúk, tento doklad predloží úspešný uchádzač v origináli alebo 

úradne overenej kópii na vyzvanie verejného obstarávateľa. 

 

14. Mena a ceny uvádzané v ponuke:  

Uchádzač uvedie cenu s DPH alebo bez DPH v €, pokiaľ nie je platiteľom DPH. Túto skutočnosť 

uvedie v ponuke.  

  

15. Vyhotovenie a predloženie ponuky:  

Ponuka musí byť vyhotovená v elektronickej forme a zaslaná na e-mail: 

veronika.mihalova@ppla.sk.    

Do predmetu e-mailovej správy uveďte: SHA BŠ – publicita a informovanosť 

 

16. Náklady na ponuku:  

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

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania.  
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17. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

Kritérium na vyhodnotenie ponúk „Najnižšia cena“.  

Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. V ponukách 

uchádzačov, ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky 

vrátane DPH, v eurách.  

V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu 

zákazky v eurách.  

V cene budú zahrnuté všetky výdavky spojené s miestom dodania.  

  

18. Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk:  

do 17.04.2014 (vrátane) na e-mailovú adresu: veronika.mihalova@ppla.sk. 

Ponuky predložené po uplynutí lehoty nebudú akceptované.  

 Verejný obstarávateľ akceptuje aj ponuky predložené v listinnej podobe na adrese: 

PPLA, s.r.o., Pohraničníkov 56, 851 10 Bratislava, termín do 17.04.2014 do 14,00 h. 

  

19. Obsah ponuky:  

- Identifikačné údaje uchádzača 

- Návrh uchádzača na plnenie kritériá 

 

Pre posúdenie splnenia podmienky účasti je rozhodujúci dátum doručenia ponuky na 

horeuvedený e-mail. 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  

   

20. Lehota oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:  

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle e-mailom všetkým uchádzačom  

oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma  

jeho ponuku, ostatným pošle oznámenie, že neuspeli. V oznámení budú uvedené dôvody, pre 

ktoré ich ponuka nebola prijatá.  

Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk pošle súčasne verejný obstarávateľ všetkým 

uchádzačom. 

 

III.  ŠPECIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY  

Názov položky Podrobný opis 

Označenie projektu 
Informačná tabuľa na budove školy v zmysle manuálu pre informovanie a 
publicitu.  

Úprava webstránky určenej pre 
publicitu projektu 

Úprava a aktualizácia webstránky v zmysle manuálu pre informovanie 
a publicitu.  

Inzercia v tlačených alebo 
internetových médiách 

inzercia umiestnená v celonárodných tlačených médiách na začiatku a 
konci projektu na jeho zviditeľnenie a propagáciu 

Tlačová konferencia – deň otvorených 
dverí 

Deň otvorených dverí, prezentácia laboratórií. Zhotovenie označenia 
jednotlivých súčastí, vybavenie slúžiace na prezentáciu na workshopoch a 
dni otvorených dverí. Náklady spojené s užívaním priestoru na konanie 
tlačových konferencií a  workshopov.  
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IV.  ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  

Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, nebude obsahovať 

celý rozsah požadovanej služby, ponuka nebude vyhodnocovaná.  

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom 

obstarávaní.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade jej 

neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať výšku finančných 

prostriedkov vyčlenených v rámci projektu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Veronika Mihalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy č.: 

1. Identifikačné údaje uchádzača 

2. Návrh uchádzača na plnenie kritériá 

3. Návrh zmluvy  
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prílohy č.1 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA 
(Dotazník uchádzača) 

 
 

Obchodné meno/názov: 

Adresa sídla uchádzača: 

Zastúpený : 

Registrovaný: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

ABO, IBAN + SWIFT : 

Kontaktná osoba: 

Telefón: 

Fax: 

e-mail: 

 
 
 
 
 
V.........................dňa.............2014           ------–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                   (meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby uchádzača) 
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príloha č.2 

 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÁ 
 

Obchodné meno/názov: 

Adresa sídla uchádzača: 

IČO: 

DIČ: 

Názov položky Podrobný opis Počet  
Cena bez DPH 
v EUR 

20 % 
DPH  
v EUR 

Cena s DPH  
v EUR 

Označenie 
projektu 

Informačná tabuľa na budove 
školy v zmysle manuálu pre 
informovanie a publicitu.  

projekt    

Úprava 
webstránky 
určenej pre 
publicitu 
projektu 

Úprava a aktualizácia 
webstránky v zmysle manuálu 
pre informovanie a publicitu.  

projekt 
   

Inzercia v 
tlačených alebo 
internetových 
médiách 

inzercia umiestnená v 
celonárodných tlačených 
médiách na začiatku a konci 
projektu na jeho zviditeľnenie a 
propagáciu 

projekt 
   

Tlačová 
konferencia – 
deň otvorených 
dverí 

Deň otvorených dverí, 
prezentácia laboratórií. 
Zhotovenie označenia 
jednotlivých súčastí, vybavenie 
slúžiace na prezentáciu na 
workshopoch a dni otvorených 
dverí. Náklady spojené s 
užívaním priestoru na konanie 
tlačových konferencií a  
workshopov.  

projekt 
   

 

Cena za celý predmet zákazky 
 

Cena bez DPH v EUR 
20 % DPH 

v EUR 
Cena s DPH v EUR 

   

 

 

V.........................dňa.............2014           ------–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                   (meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby uchádzača) 
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príloha č.3 
 

ZMLUVA O DODÁVKE TOVAROV A SLUŽIEB 

ďalej len „zmluva“, uzatvorená podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 

 
na predmet zákazky: 

Publicita a informovanie pre projekt „...............................................................................“ 

Čl. 1. Zmluvné strany 

Odberateľ:  

Sídlo:      

IČO:      

DIČ:     

Štatutárny zástupca:   

Bankové spojenie:    

Číslo účtu:    

  
 
(ďalej len ako „odberateľ“) 
 
a 

 

Dodávateľ:    

     

Štatutárny orgán:   

Tel.:      

IČO:      

DIČ:   

IČ DPH:   

Bankové spojenie:    

Číslo účtu:   

Registrácia:                         
 

(ďalej len ako „dodávateľ“) 
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Čl. 2. Východiskové podklady a údaje 

1. Odberateľ a Dodávateľ (ďalej len ako „zmluvné strany“) uzatvárajú túto zmluvu v súlade s  § 
409 a nasl. zák. č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,  § 9, ods. 
9 a § 3, ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení ako zmluvný typ zmluva o dodávke tovarov a služieb (ďalej len ako 
„zmluva“). 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného 
riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, 
k zmene Príručky pre prijímateľa NFP, k zmene schémy štátnej pomoci a touto zmenou 
dôjde k zmene textu zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom NFP a odberateľom, ako 
prijímateľom NFP a uvedená zmena bude mať vplyv na znenie tejto zmluvy, bude zmena 
spracovaná vo forme  dodatku k tejto zmluve a zmluvné strany sa budú riadiť takto 
zmenenými ustanoveniami. 

Čl. 3. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je dodanie tovaru a služieb pre projekt 
„............................................................................................“ vrátane súvisiacich služieb. 

2. Špecifikácia predmetu zmluvy vrátane rozpočtu je uvedená v prílohe, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou  tejto zmluvy. 

3. Odberateľ sa zaväzuje dodaný tovar a služby, prevziať a zaplatiť. 

Čl. 4. Čas a miesto plnenia 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, alebo jeho časť na mieste plnenia najneskôr 
do 30 dní od doručenia objednávky. 

2. Miesto plnenia je ......................... (doplní sa pri uzatváraní zmluvy).  Odberateľ sprístupní 
miesto dodania pre predávajúceho najskôr nasledujúci deň po podpísaní zmluvy oboma 
zmluvnými stranami. 

3. O odovzdaní dodaného predmetu zmluvy bude spísaný preberací protokol, ktorý bude 
potvrdený zástupcami oboch zmluvných strán.  

4. Odberateľ má právo odmietnuť prevzatie dodávky a vrátiť ju na náklady predávajúceho  
v prípade, že sa predmet dodávky nezhoduje s predloženou ponukou predávajúceho. 

Čl. 5. Lehota trvania zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na jeden obchodný prípad do skončenia dodávky predmetu zmluvy. 
2. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy dohodou oboch zmluvných strán 

alebo výpoveďou v 3-mesačnej výpovednej lehote z dôvodu závažného porušenia ustanovení 
tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

3. Za závažné porušenie tejto zmluvy zo strany kupujúceho sa považuje neuhradenie faktúry            
do 30 dní po lehote splatnosti. 

4. Za závažné porušenie tejto zmluvy zo strany predávajúceho sa považuje nedodržanie 
termínu dodávky.  

5. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede 
druhej zmluvnej strane. 

Čl. 6. Cena a platobné podmienky 
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1. Odberateľ neposkytne predávajúcemu preddavok na predmet plnenia zmluvy. 
2. Cena kompletného predmetu zmluvy vrátane výbavy je výsledná cena pre kupujúceho 

a zahŕňa v sebe DPH, dopravné náklady vrátane doručenia a vyloženia predmetu plnenia 
zmluvy, nájom za obaly počas doby trvania zmluvy, clo, poistné, balenie a záručný servis 
podľa čl. 7. tejto zmluvy a ostatné oprávnené poplatky a náklady dodávateľa. 

3. Rekapitulácia ceny predmetu plnenia zmluvy bez DPH, celková cena bez DPH i s DPH za 
dodávku je uvedená v prílohe k tejto zmluve, ktorá sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

4. Celková cena s DPH za celý predmet plnenia zmluvy je vo výške: 

cena spolu za celý predmet zákazky (bez DPH):     
hodnota DPH pri 20 % je:            
celková zmluvná cena za predmet zmluvy (s DPH)1: ....................... EUR  
  
Slovom: ................................................................................................. EUR 

 
5. Ceny sú spracované v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov,  Vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách. Ceny sú maximálne a záväzné počas platnosti 
zmluvy.  

6. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  

7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 6. tohto článku zmluvy, 
Odberateľ je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade nová lehota 
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu. 

8. Lehota splatnosti faktúry je2 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Faktúra je 
zaplatená v čase, kedy dôjde k odpísaniu platby z účtu kupujúceho. 

Čl. 7. Úroky z omeškania a pokuty 

1. V prípade nedodržania dohodnutého termínu dodania požadovaného predmetu plnenia 
môže Odberateľ účtovať predávajúcemu úroky z omeškania. Sadzba úrokov z omeškania sa 
rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu 
omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto 
určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného 
záväzku. Peňažným záväzkom v tomto prípade je cena požadovaného predmetu plnenia 
s ktorým je Dodávateľ v omeškaní. 

2. Ak je Odberateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, môže Dodávateľ účtovať 
kupujúcemu úroky z omeškania. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej 
sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného 
záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania 
platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku. 

3. Ak Dodávateľ mešká s odstránením nahláseného nedostatku, môže Odberateľ účtovať 
predávajúcemu úroky z omeškania. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej 
sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného 
záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania 
platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku. Peňažným záväzkom 
v tomto prípade je cena nahláseného nedostatku s ktorým je Dodávateľ v omeškaní. 

                                                           
1 Tento údaj bude hodnotený hodnotiacou komisiou.  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie len celkovú  zmluvnú  cenu za 

dielo. Ceny majú byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta.  
2 Do tohto bodu uchádzač uvedie počet dní lehoty splatnosti faktúr, pričom obstarávateľ požaduje, aby táto lehota nebola 

dlhšia ako 60 dní.  
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4. Ak Dodávateľ mešká so splnením termínov vybavenia oprávnených reklamácií, môže 
Odberateľ účtovať predávajúcemu úroky z omeškania. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná 
základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s 
plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba 
úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku. 
Peňažným záväzkom v tomto prípade je cena nahláseného nedostatku s ktorým je Dodávateľ 
v omeškaní. 

Čl. 8. Vyššia moc 

1. Zmluvní partneri sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných 
povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Pre 
účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu 
ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, povstanie atď. 

2. Ten zmluvný partner, ktorý sa odvolá na vyššiu moc, je povinný toto oznámiť druhej strane 
najneskôr do 5 dní od vzniku tejto skutočnosti a požiada o úpravu zmluvy vo vzťahu k 
predmetu, cene a času plnenia.  

3. Na požiadanie zmluvného partnera, ktorému boli avizované okolnosti vyššej moci je povinný 
avizovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. 

4. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.  
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia. 

5. Ak okolnosti vyššej moci netrvajú dlhšie ako 3 mesiace, zmluvní partneri sú povinní plniť 
svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, pričom lehota plnenia sa predlžuje o dobu 
trvania vyššej moci. 

Čl. 9. Záverečné ustanovenia 

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní vstup na miesto realizácie povereným osobám 
zamestnancom poskytovateľa NFP, príp. iných  kontrolných orgánov Slovenskej 
republiky, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh dodávok. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho 
s dodávaným tovarom/prácami/službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. 

Oprávnenými osobami sú najmä:  
a) poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,  
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby,   
c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby 

prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a ES 

 
3. Zmluvné strany prehlasujú, že v čase uzavretia tejto zmluvy nie sú známe žiadne 

okolnosti, ktoré by bránili, alebo vylučovali uzavretie takejto zmluvy, resp. ktoré by 
mohli byť vážnou prekážkou k jej splneniu. 

4. Táto zmluva je povinne zverejniteľnou zmluvou v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovenia § 47a 
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zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 

6. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov, ktoré 
musia byť odsúhlasené písomne oboma zmluvnými stranami a stanú sa jej neoddeliteľnou 
súčasťou. 

7. V prípadoch, ktoré nie sú v zmluve uvedené, riadi sa vzťah zmluvných partnerov 
ustanoveniami Obchodného zákonníka SR. 

8. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre 
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane. 

9. Zmluva bola vyhotovená v šiestich exemplároch, pričom Dodávateľ obdrží dve vyhotovenia 
a Odberateľ 4 vyhotovenia. 

 

 

 

V Banskej Štiavnici  dňa             V ..................... dňa ................... 
 
 
               Dodávateľ:                     Odberateľ: 
 
....................................................         ................................................................... 

 
 

 
 
Príloha: Špecifikácia a rozpočet predmetu zmluvy 
 
 

 


