
Z m l u v a   o   p o s k y t n u t í   s l u ž i e b 

 „Informačný systém na podávanie a spracovanie žiadostí o poskytnutie podpory z EF” 

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

v znení neskorších predpisov  

 

1. Objednávateľ: 

 Obchodné meno: Environmentálny fond 

 Sídlo:  Nevädzova 5, 821 01 Bratislava 

 Štatutárny orgán:  Mgr. Timea Sujová, riaditeľ 

 IČO:  30796491  

 DIČ:  2021925774  

 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

 IBAN: SK13 8180 0000 0070 0019 8071 

  

 (ďalej ako „Objednávateľ“) 

 

2. Dodávateľ: 

Obchodné meno: Ellman s.r.o. 

Sídlo:   Muškátová 23, 900 55 Lozorno 

Štatutárny orgán:  Mgr. Martina Tvrdoňová, konateľ 

Zápis v registri:  OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 37113/B 

IČO:   35949309 

DIČ:  2022051878 

IČ pre DPH:  nie je platcom DPH 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

IBAN:  SK54 1100 0000 0026 2007 6232 

 

 (ďalej ako „Dodávateľ“) 

(Objednávateľ a Dodávateľ jednotlivo ďalej ako „Zmluvná strana“ a spoločne ďalej ako 

„Zmluvné strany“) 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o poskytnutí služieb na dodanie a prevádzkovanie 

informačného systému „Informačný systém na podávanie a spracovanie žiadostí o poskytnutie podpory 

z EF” podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej ako „Zmluva“): 
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Článok I 

Preambula 

Východiskovým podkladom pre uzavretie Zmluvy je Výzva na predloženie ponuky Objednávateľa ako 

verejného obstarávateľa o predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odoslaná vybraným 

potenciálnym dodávateľom dňa 18.11.2020 na predmet zákazky “Informačný systém na podávanie a 

spracovanie žiadostí o poskytnutie podpory z EF”. Na základe vyhodnotenia ponúk vo verejnom 

obstarávaní na predmet zákazky bola ponuka Dodávateľa vyhodnotená ako ponuka úspešného 

uchádzača. 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je usporiadanie vzájomných práv a povinností oboch Zmluvných strán v 

súvislosti s prevádzkou informačného systému/aplikácie, ktorý Objednávateľovi umožní efektívne 

sprocesovať žiadosti o dotácie predložené do rôznych typov programov. 

2. Rozsah poskytovaných služieb, práva a povinnosti Zmluvných strán sú špecifikované v 

jednotlivých článkoch tejto Zmluvy a v dokumente Špecifikácia služieb, ktorý tvorí neoddeliteľnú 

Prílohu č. 1 Zmluvy (ďalej ako „Príloha č. 1“). 

3. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi v súlade s obsahom Prílohy č. 1 k Zmluve 

najmä nepretržitú prevádzku systému/aplikácie, ktorý mu umožní efektívne sprocesovať žiadosti o 

dotácie predložené do rôznych typov programov a zrealizovať všetky fázy procesu v rozsahu, 

uvedenom v Prílohe č. 1 a v lehotách a za podmienok uvedených ďalej v tejto Zmluve. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za riadne a včas poskytnuté plnenie predmetu 

zmluvy dohodnutú cenu. Cena za poskytované služby v zmysle tejto Zmluvy je uvedená v bode 2 

Článku III.  

5. Služby podľa tejto Zmluvy budú vykonávané na diaľku a/alebo priamo v sídle alebo na 

pracoviskách Objednávateľa. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi pri prevádzkovaní systému súčinnosť a 

zabezpečiť, aby jeho pracovníci používali systém v súlade s dohodnutými pravidlami, riadili sa 

radami Dodávateľa a komunikovali s definovanými kontaktnými osobami Dodávateľa. 

 

Článok III 

Platobné podmienky a fakturácia 

1. Cena za predmet Zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a v súlade so 

zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

2. Cena za predmet Zmluvy je konečná a stanovená na celé obdobie trvania Zmluvy v zmysle 

prílohy č. 2 tejto Zmluvy vo výške 22.656,00 EUR (slovom: dvadsaťdvatisícšesťstopäťdesiatšesť 

EUR). Nakoľko Dodávateľ nie je platiteľom DPH, Dodávateľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že 

aj v prípade, že sa v priebehu plnenia Zmluvy stane platiteľom DPH, tak cena za predmet Zmluvy 

sa počas plnenia Zmluvy nebude navyšovať o výšku DPH a teda cena za predmet Zmluvy 

uvedená v tomto bode Zmluvy je cenou konečnou. 

3. Cena za predmet Zmluvy, uvedená v bode 2 tohto článku  je tvorená súčtom cien, a to ceny za 

nastavenie a spustenie systému/aplikácie vo výške 0,00 EUR (slovom: nula EUR) a ceny za 

ostatné služby požadované v rámci predmetu zákazky za 1 mesiac  vo výške 944,00 EUR 

(slovom: deväťstoštyridsaťštyri EUR), pričom tieto služby sa požadujú zabezpečiť počas celého 

trvania Zmluvy a k ich úhrade dôjde na základe faktúry, ktorá bude vystavená počas 24 mesiacov 

v zmysle článku IV. bod 7 tejto Zmluvy. Nakoľko Dodávateľ nie je platiteľom DPH, Dodávateľ 
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podpisom Zmluvy potvrdzuje, že aj v prípade, že sa v priebehu plnenia Zmluvy stane platiteľom 

DPH, tak cena za predmet Zmluvy sa počas plnenia Zmluvy nebude navyšovať o výšku DPH 

a teda cena za predmet Zmluvy uvedená v bode 2 tohto článku Zmluvy je cenou konečnou. 

4. Cena, uvedená v bode 2 tohto článku Zmluvy je konečná a v cene sú zahrnuté všetky náklady 

Dodávateľa súvisiace a vynaložené s poskytnutím predmetu tejto Zmluvy. 

5. Objednávateľovi vzniká povinnosť na zaplatenie ceny na základe vystavenej faktúry. Faktúra 

musí obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa ustanovenia § 10 zákona  

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti daňového dokladu v 

zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. Za správne vyhotovenie faktúry zodpovedá v plnom rozsahu Dodávateľ. Faktúru je 

Dodávateľ povinný doručiť Objednávateľovi listovou zásielkou alebo iným preukázateľným 

spôsobom na adresu sídla Objednávateľa.  

6. Objednávateľ je oprávnený vrátiť Dodávateľovi faktúru v lehote 5 pracovných dní odo dňa jej 

doručenia, ak bude vyhotovená v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. V 

takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry.  

7. Lehota splatnosti faktúr bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi, pričom 

Dodávateľ bude oprávnený vystaviť faktúru:  

- po nastavení a spustení systému/aplikácie (splnenia všetkých požiadaviek uvedených v 

Prílohe č. 1 a s tým súvisiacich požiadaviek uvedených v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy, na 

základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísaného poverenými 

zamestnancami Zmluvných strán a bez výhrad Objednávateľa), 

- po ukončení kalendárneho mesiaca za služby poskytované po nastavení a spustení 

systému/aplikácie podľa požiadaviek uvedených v Prílohe č. 1, pričom prvá faktúra bude 

vystavená po ukončení kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol 

nastavený a spustený systém/aplikácia podľa požiadaviek uvedených v Prílohe č. 1 

a zabezpečení všetkých služieb uvedených v bode 1 až 5 článku IV Zmluvy. 

 

Článok IV 

Trvanie Zmluvy a lehoty dodania 

1. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v lehote do 01.12.2020 prevádzku systému/aplikácie 

v rozsahu, ktorý:  

1.1. umožní otvorenie a funkčnosť rôznych typov programov a prijímanie žiadostí v zmysle 

Prílohy č. 1 a Prílohy č. 3 tejto Zmluvy, vrátane možnosti podávania žiadostí a ich 

príloh, 

1.2. umožní vytvorenie formulárov žiadostí podľa jednotlivých činností v zmysle 

Špecifikácie činností podpory na rok 2021, 

1.3. umožní Objednávateľovi prijímať žiadosti v lehote od 1.12.2020 do 15.12.2020, čo je 

zákonná lehota na prijímanie žiadostí. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v lehote do 15.12.2020 prevádzku systému/aplikácie 

v rozsahu, ktorý:  

2.1. umožní exportovať všetky prijaté žiadosti.  

2.2. umožní v systéme funkčný proces kontroly formálnej správnosti a úplnosti 

projektovými manažérmi EF Objednávateľa a zabezpečená kontrola “4 očí”. 

3. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v lehote do 15.01.2021 prevádzku systému/aplikácie 

v rozsahu, ktorý umožní realizovať proces externého odborného hodnotenia. 
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4. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v lehote do 31.01.2021 prevádzku systému/aplikácie 

v rozsahu, ktorý umožní realizovať proces vydávania rozhodnutia resp. hodnotiť/bodovať 

projekty podľa stanovených kritérií. 

5. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v lehote do 31.03.2021 ukončenie implementácie systému 

(splnenia všetkých požiadaviek uvedených v Prílohe č. 1 a s tým súvisiacich požiadaviek 

uvedených v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy). 

6. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť počas celej doby platnosti zmluvy nasledovné služby: 

6.1 školenia potrebné k používaniu systému/aplikácie, 

6.2 konzultácie potrebné k používaniu systému (Dodávateľ musí zodpovedať otázky, 

podnety, pripomienky Objednávateľa najneskôr do 48 hodín odo dňa zadania otázky, 

podnetu, pripomienky), 

6.3 technickú pomoc v súvislosti s používaním systému 24 hodín denne 7 dní v týždni pre 

zamestnancov Objednávateľa,  

6.4 menšie úpravy, vyžadujúce si programovanie súvisiace s vylepšením manažmentu 

procesov (pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že pod 

menšími úpravami uvedenými v tomto bode sa rozumejú úpravy vyžadujúce si max. 2 

hodiny programovania), 

6.5 nové funkcionality v prípade, že to bude vyplývať zo zmien zákonov alebo iných 

právnych predpisov, 

6.6 systémovú administráciu web servera, ktorá musí obsahovať monitoring prevádzky 

servera a aplikácie/systému, patchovanie systému novými bezpečnostnými záplatami, 

zabezpečenie denného zálohovania databázy a súborov na web servery, 

6.7 pravidelné informovanie Objednávateľa o vykonaných službách a opatreniach 

a o predpokladanom termíne vyriešenia problému (v prípade, že je nejaký nahlásený 

alebo vznikne a Dodávateľ ho zistí aj bez nahlásenia). 

7. Zmluva bude uzatvorená na obdobie 24 mesiacov od nastavenia a spustenia systému/aplikácie 

(splnenia všetkých požiadaviek uvedených v Prílohe č. 1 a s tým súvisiacich požiadaviek 

uvedených v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy). Lehota 24 mesiacov začína plynúť prvým dňom 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol nastavený a spustený systém/aplikácia podľa 

požiadaviek uvedených v Prílohe č. 1 a s tým súvisiacich požiadaviek uvedených v Prílohe č. 3 

tejto Zmluvy a zabezpečení všetkých služieb uvedených v bode 1 až 5 tohto článku Zmluvy, a 

to na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísaného poverenými 

zamestnancami zmluvných strán a bez výhrad Objednávateľa. 

8. Ak Objednávateľ vyznačí na protokole výhrady, poskytovateľ ich v stanovenom termíne 

odstráni a následne po odstránení výhrad bude vypracovaný nový protokol s novým číslom 

protokolu. 

 

Článok V 

Osobitné povinnosti Zmluvných strán  

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov 

z tejto Zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu mať 

vplyv na poskytovanie plnenia predmetu tejto Zmluvy.  

2. Objednávateľ prehlasuje a zodpovedá za to, že je subjektom oprávneným v zmysle príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov SR na prevzatie a užívanie predmetu tejto Zmluvy.  

3. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Dodávateľovi všetky okolnosti, 

ktoré môžu mať vplyv na poskytovanie služieb, ktoré sú predmetu tejto Zmluvy. 

4. Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie 

všetkých potrebných činností pri plnení predmetu podľa tejto Zmluvy, všeobecne záväzných 

právnych predpisov SR, pokynov a interných predpisov Objednávateľa.  
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5. Dodávateľ sa zaväzuje, že pri výkone/poskytovaní služieb, ktoré sú predmetom tejto Zmluva sa 

bude riadiť platnými smernicami a inštrukciami Objednávateľa, pričom Objednávateľ ho bude 

o uvedených smerniciach a inštrukciách informovať.  

6. Všetky osoby poskytujúce služby podľa tejto Zmluvy sú pracovníci, resp. osoby Dodávateľa, 

alebo Dodávateľom povereného subdodávateľa a podliehajú výhradne riadeniu Dodávateľa. 

Akékoľvek nároky či požiadavky Objednávateľa voči týmto osobám si Objednávateľ uplatňuje 

priamo u Dodávateľa v plnom rozsahu.  

7. Objednávateľ v koordinácii s Dodávateľom prijme všetky potrebné opatrenia k zaisteniu 

bezpečnosti a ochrany zdravia týchto osôb vo svojich objektoch po dohode s Dodávateľom. 

Osobitné podmienky si strany dohodnú písomne.  

8. Objednávateľ nie je zodpovedný za škody a ujmy pracovníkov Dodávateľa, ktoré im vzniknú 

pri plneniach v súvislosti s touto Zmluvou.  

9. Objednávateľ bude s Dodávateľom pri realizácii predmetu Zmluvy komunikovať niektorým z 

nasledovných spôsobov v uvedenom poradí: e-mailom: ................................................................ 

telefonicky: +421 ....................................... 

10. Kontaktná osoba Objednávateľa pri realizácii predmetu Zmluvy: Mgr. Timea Sujová, e - mail: 

sujova@envirofond.sk, tel.: 02/212 909 20 

11. Kontaktná osoba Dodávateľa pri realizácii predmetu Zmluvy: Mgr. Martina Tvrdoňová,  e - 

mail: tvrdonova@dakujeme.sk, tel.: +421 949 428 239 

12. Zmluvné strany sú povinné navzájom sa bez meškania písomne informovať o zmene adresy 

sídla, korešpondenčnej adresy na doručovanie, zmene v kontaktnej osobe a iných 

skutočnostiach, majúcich vplyv na poskytovanie služby, ktorá je predmetom plnenia Zmluvy, a 

to do 3 dní od vzniku takejto zmeny. 

13. V prípade reklamácií predmetu Zmluvy budú Zmluvné strany postupovať podľa príslušných 

ustanovení zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.  

14. Žiadna zo strán nemá právo postúpiť túto Zmluvu ani akékoľvek práva alebo povinnosti z nej 

vyplývajúce bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany.  

15. Dodávateľ má právo vykonávať služby podľa tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľov a 

to bez toho, aby sa tým zbavoval povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V takomto prípade 

zodpovedá za všetky činnosti akoby činnosti vykonával sám.  

16. Objednávateľ je povinný používať plnenia, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy výhradne pre 

vlastnú potrebu, a zároveň nie je oprávnený tento poskytovať k užívaniu tretím osobám. 

 

Článok VI 

Zmluvná pokuta 

1. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny za poskytnutý predmet plnenia je 

Dodávateľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z nezaplatenej časti ceny za 

každý aj začatý deň omeškania po lehote splatnosti faktúry. 

2. V prípade omeškania Dodávateľa s poskytnutím plnenia predmetu Zmluvy v rozsahu 

a termínoch uvedených v bode 1 až 5 článku IV tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený 

účtovať Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 000 EUR, a to za každý aj začatý deň 

omeškania.  

3. V prípade omeškania Dodávateľa s poskytnutím ktoréhokoľvek plnenia predmetu Zmluvy 

uvedeného v článku IV bod 6 Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený účtovať Dodávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy uvedenej v bode 2 článku II tejto 

Zmluvy vrátane DPH, a to za každý aj začatý deň omeškania.  

mailto:sujova@envirofond.sk
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4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Dodávateľa povinnosti poskytnúť príslušné omeškané 

plnenie predmetu tejto Zmluvy za podmienok uvedených v tejto Zmluve.  

5. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Zmluvných strán na náhradu škody 

spôsobenej porušením povinností podľa tejto Zmluvy jednou zo Zmluvných strán. 

6. Dodávateľ nebude zodpovedný za prípadné oneskorenia pri plnení svojich záväzkov podľa tejto 

Zmluvy, ktoré sú dôsledkom príčin vzniknutých evidentne mimo možnosť jeho kontroly, 

výhradne z dôvodu vyššej moci brániacej splneniu jeho povinnosti. 

7. Objednávateľ je oprávnený započítať si výšku zmluvnej pokuty, na ktorú mu v zmysle tejto 

Zmluvy vznikne nárok s cenou za predmet Zmluvy, na ktorej zaplatenie má nárok Dodávateľ.  

 

Článok VII 

Doba trvania Zmluvy 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú podľa bodu 7 článku IV Zmluvy. 

2.  Pred uplynutím doby platnosti Zmluvy možno túto Zmluvu ukončiť:  

a) výpoveďou Zmluvnej strany, pokiaľ druhá Zmluvná strana porušuje opakovane túto Zmluvu 

alebo podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu a napriek písomnej výzve neprijme v 

primeranej lehote, najmenej však päť (5) pracovných dní, opatrenia na zabránenie porušovania 

Zmluvy. Výpovedná lehota je jeden (1) mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane, 

b) písomnou dohodou Zmluvných strán o ukončení tejto Zmluvy. V prípade zániku tejto Zmluvy 

písomnou dohodou Zmluvných strán o jej skončení, zaniká táto Zmluva dňom uvedeným v 

dohode o jej skončení. V dohode o skončení tejto Zmluvy Zmluvné strany upravia aj ich 

vzájomné nároky vzniknuté z plnenia povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou 

stranou, ktoré existujú ku dňu zániku tejto Zmluvy,  

c) odstúpením Objednávateľa v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy Dodávateľom, za 

ktoré sa na účely tejto zmluvy považuje stav, ak Dodávateľ mešká s termínom poskytovania 

ktoréhokoľvek plnenia predmetu Zmluvy podľa bodu 1 až 6 článku IV tejto Zmluvy alebo 

plnenie predmetu Zmluvy  nemá požadované náležitosti a technické vlastnosti podľa prílohy 

č. 1 tejto Zmluvy.   

3.  Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť urobené v písomnej forme a je účinné dňom doručenia 

odstúpenia druhej Zmluvnej strane alebo odmietnutím prevzatia odstúpenia druhou Zmluvnou 

stranou (v prípade neprebratia zásielky sa za doručenie považuje deň vrátenia zásielky 

odosielateľovi).  

4.  Objednávateľ môže jednostranne odstúpiť od Zmluvy s okamžitou platnosťou, ak bol na 

majetok Dodávateľa vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre 

nedostatok majetku. 

5.  Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia 

odstupujúcej strany o odstúpení od Zmluvy spolu s uvedením dôvodov odstúpenia druhej 

Zmluvnej strane.  

6. Za platné vypovedanie tejto Zmluvy alebo odstúpenie od tejto Zmluvy podľa tohto článku 

účastníkom tejto Zmluvy sa považuje aj prípad, ak nemožno doručiť písomnú zásielku 

obsahujúcu výpoveď alebo odstúpenie od Zmluvy právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla. 

7. Ukončením platnosti tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán v nej 

zakotvené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné 

sankcie a úroky, ako aj nárok Objednávateľa na bezplatné odstránenie zistených chýb plnenia 

predmetu tejto Zmluvy, poskytnutého v rozpore s požiadavkami Objednávateľa, uvedenými 

v Zmluve a prílohe č. 1 k Zmluve.  
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Článok VIII 

Dôvernosť informácií a mlčanlivosť 

1.  Zmluvné strany sú povinné zachovať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré im 

budú sprístupnené v súvislosti s poskytovaním služieb podľa tejto Zmluvy, ibaže by z tejto 

Zmluvy alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo inak. Tento 

záväzok trvá aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.  

2.  Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

druhej Zmluvnej strany nepoužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a 

ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú 

členovia orgánov zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú 

ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

 

Článok IX  

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany ku dňu uzavretia Zmluvy zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilé Zmluvu uzatvoriť a 

plniť záväzky z nej vyplývajúce a že im nie je známa žiadna taká okolnosť, ktorá by mohla ohroziť 

plnenie povinností vyplývajúcich im zo Zmluvy.  

2. Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvoria tieto prílohy: 

1.1. príloha č. 1, Špecifikácia služieb ktorá obsahuje vymedzenie služieb, poskytnutie ktorých 

je predmetom tejto Zmluvy, 

1.2. príloha č. 2, ktorá obsahuje cenovú ponuku Dodávateľa pre zákazku „Informačný systém 

na podávanie a spracovanie žiadostí o poskytnutie podpory z EF“ 

1.3. príloha č. 3 Vysvetľovanie - Názov zákazky: Poskytovanie služieb spojených s 

administráciou dotačných výziev 

3. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.  

4. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona  

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že 

táto Zmluva, vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv 

Úradu vlády Slovenskej republiky. Zverejnenie Zmluvy sa nepovažuje za porušenie ani ohrozenie 

obchodného tajomstva a informácie označené v tejto Zmluve ako dôverné v zmysle § 271 ods. 1 

Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia v  Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.  

5. Túto Zmluvu je možné meniť len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 

Zmluvnými stranami. 

6. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých obdrží každá Zmluvná strana 

po dve (2) vyhotovenia. 

7. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo 

nevykonatel'ným, nie sú tým dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Príslušné ustanovenie 

Zmluvy sa nahradí novým ustanovením, ktoré mu je svojím obsahom, účelom a významom 

najbližšie. 

8. Práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe tejto Zmluvy, alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa 

riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. 



8 
 

9. Zmluvné strany tejto Zmluvy po jej prečítaní vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a prílohami, 

ktoré tvoria súčasť tejto Zmluvy. Táto Zmluva bola uzavretá podľa skutočnej a slobodnej vôle 

Zmluvných strán. 

Za Objednávateľa: 

 

V Bratislave dňa 26.11.2020 

 

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

Mgr. Timea Sujová, riaditeľ 

Environmentálny fond 

 

 

 

 Za Dodávateľa: 

 

V Bratislave dňa 26.11.2020 

 

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

Mgr. Martina Tvrdoňová, konateľ 

Ellman s.r.o. 

 


