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Zmluva na poskytovanie služieb 
  uzatvorená podľa § 2 ods. 5 písm. g) a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoV“), a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)(ďalej len „Zmluva“)  

 
 

ev. číslo objednávateľa: 18/2022 
 

 
Uzatvorená medzi 
 
Poskytovateľ: SVD group s.r.o. 
so sídlom: Staré Grunty 36, Bratislava 841 04 
štatutárny orgán: Tomáš Szedlák - konateľ 
IČO: 35917326 
DIČ: 2021941735 
IČ DPH: SK 2021941735 
bankové spojenie: Tatra Banka 
IBAN: SK33 1100 0000 0026 2101 2660 
BIC: TATRSKBX 
Vecne zodpovedná osoba: Tomáš Szedlák  
Tel. a e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zapísaný: Zapísaná v OR Os BA 1, oddiel: Sro, vložka: čislo: 34596/B 
(ďalej ako „Poskytovateľ“)   
 
Objednávateľ: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
so sídlom: Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava 
zastúpený: Andrej Juris, predseda úradu 
IČO:  36 069 841 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK15 8180 0000 0070 0044 2863 
Vecne zodpovedná osoba: Peter Lipták 
Tel. a e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(ďalej ako „Objednávateľ“) 
(spolu ďalej ako „Zmluvné strany“, jednotlivo „Zmluvná strana“) 
 

Preambula  

 

1. Táto Zmluva je výsledkom použitia procesu verejného obstarávania v súlade s ustanovením  
§ 117 a nasledujúcich ZoV, ktorý Objednávateľ eviduje pod číslom 05/2022. Poskytovateľ sa 
zúčastnil tohto verejného obstarávania, splnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 
a jeho ponuka bola Objednávateľom vyhodnotená ako úspešná. Poskytovateľ podpisom 
Zmluvy  vyhlasuje, že je oprávnený a spôsobilý v rámci predmetu svojho podnikania dodať 
predmet Zmluvy  tak, ako je v nej definovaný riadne a včas. 

2. Poskytovateľ vyhlasuje, že: 
a) sa oboznámil a preskúmal všetky podmienky a okolnosti súvisiace s realizáciou predmetu 

tejto Zmluvy; 
b) predmet Zmluvy je pre neho dostatočne zrozumiteľný, určitý a na základe svojej odbornej 

spôsobilosti, technického vybavenia, ako aj personálneho obsadenia, je schopný ho 
vykonať riadne a včas, v celosti a na požadovanej odbornej úrovni v súlade 
s ustanoveniami Zmluvy  a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných 
na území Slovenskej republiky. 
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Článok I. 
Predmet Zmluvy 

 
1.1 Predmetom Zmluvy je zabezpečenie komplexných sťahovacích služieb a ostatných služieb 

s nimi súvisiacich Poskytovateľom pre Objednávateľa pri sťahovaní Objednávateľových 
kancelárskych, prevádzkových a obslužných priestorov zo starého do nového sídla 
Objednávateľa, tak ako sú špecifikované v odseku 1.2, 1.3 Zmluvy a Prílohe č. 1 Zmluvy (ďalej 
ako „Príloha číslo 1“), a to najmä, nie však výlučne spisovej agendy, ťažkých bremien, 
zariadenia kancelárií medzi starým a novým sídlom Objednávateľa na území Mestskej časti 
Bratislava II., vrátane ich demontáže a montáže na miesto dodania, zapožičania a dodávky 
krabíc, potrebného baliaceho materiálu (lepiace pásky, fólie, ochranné obaly pre výpočtovú 
techniku a podobne) a ich dopravy. 

1.2 Predmetom sťahovania sú predovšetkým, nie však výlučne, veci uvedené v časti Rozsah 
sťahovaného zariadenia Prílohy číslo 1.  

1.3 Súčasťou sťahovacích služieb je: 
a) Zapožičanie a dodávka krabíc na spisovú agendu; 
b) Zabezpečenie potrebného baliaceho materiálu; 
c) Baliace práce (zabalenie a vybalenie výpočtovej techniky za prítomnosti IT Pracovníka 

Objednávateľa – zástupcu Objednávateľa; 
d) Demontáž a následná montáž predmetu sťahovania na miesto dodania; 
e) Naloženie predmetu sťahovania do sťahovacích vozidiel a vyloženie z nich; 
f) Doprava predmetu sťahovania; 
g) Znesenie a vynesenie predmetu sťahovania a umiestnenie do označených priestorov; 
(plnenia uvedené v odseku 1.2 a 1.3 spolu ďalej ako „Služby“). Poskytovateľ pre výkon Služieb 
určí svojho zamestnanca – vecne zodpovednú osobu, ktorá bude zodpovedná za koordináciu 
sťahovania.  

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Služby na základe Plánu sťahovania podľa 
odseku 3.2 Zmluvy.  

 
Článok II. 

Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky 
 
2.1 Cena za Služby bola stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. 

o cenách a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. Celková 
cena za všetky plnenia Poskytovateľa bola stanovená dohodou Zmluvných strán, na sumu 
8.790,- bez DPH (cena za všetky plnenia Poskytovateľa spolu v 10.548,- EUR s DPH). 

2.2 Podrobná špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 2 Cenová ponuka uchádzača – ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.  

2.3 Cena dohodnutá podľa odseku 2.1 Zmluvy je konečná a platná po celú dobu trvania Zmluvy  
a nie je možné ju zvýšiť. V cenách sú zahrnuté všetky náklady a výdavky Poskytovateľa 
vynaložená Poskytovateľom v súvislosti s plnením Služieb . 

2.4 Cenu za Služby podľa odsekov 1.2 a 1.3 uhradí Objednávateľ Poskytovateľovi na základe 
faktúry. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru po podpise 
Preberacieho protokolu podľa odseku 5.9 Zmluvy. Prílohou faktúr bude kópia preberacieho 
protokolu podľa odseku 5.9 Zmluvy. 

2.5 Faktúry podľa tejto Zmluvy musia obsahovať všetky náležitosti podľa platných právnych 
predpisov SR, špecifikáciu fakturovaných položiek, špecifikáciu fakturovanej sumy a musia byť 
vystavené v súlade s touto Zmluvou. V prípade, že faktúry nebudú obsahovať všetky náležitosti 
a prílohy v zmysle platných právnych predpisov a tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený 
vrátiť ju Poskytovateľovi na prepracovanie alebo doplnenie, a to v lehote splatnosti faktúry. 
Poskytovateľ je povinný vystaviť a predložiť opravenú, respektíve doplnenú faktúru vrátane 
všetkých požadovaných príloh. Dňom doručenia opravenej a úplnej faktúry vrátane všetkých 
požadovaných príloh začne plynúť nová lehota splatnosti. Po dobu vybavovania reklamácie 
faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s úhradou fakturovanej sumy a Poskytovateľ nemá 
nárok na úhradu úroku z omeškania podľa tejto Zmluvy. 
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2.6 Splatnosť faktúr vystavených podľa tejto Zmluvy je 30 dní odo dňa doručenia faktúry druhej 
Zmluvnej strane. Fakturované sumy sa považujú za uhradené dňom ich odpísania z účtu 
Zmluvnej strany, ktorá realizuje úhradu faktúry. 

2.7 V prípade, ak Poskytovateľ ku dňu podpisu tejto Zmluvy nie je platiteľom DPH, avšak po jej 
podpise sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie dohodnutej ceny o hodnotu DPH. 

 
Článok III. 

Čas plnenia 
 

3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do vyčerpania finančného limitu poskytovaných Služieb 
8,790,- bez DPH alebo do presťahovania všetkých Objednávateľom určených vecí podľa plánu 
sťahovania podľa odseku 3.2 Zmluvy, podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr. 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že do piatich pracovných dní odo dňa účinnosti Zmluvy, najneskôr 
však  do 31. mája 2022 uskutočnia spoločné stretnutie, predmetom ktorého bude dohoda o 
pláne sťahovania, obsahom ktorého bude  predovšetkým konkrétne určený čas, rozsah, spôsob 
a ostatné náležitosti dôležité pre riadne naplnenie účelu Zmluvy (ďalej ako „Plán sťahovania“). 
Plán sťahovania musí byť podpísaný  vecne zodpovednými osobami Zmluvných strán, a je pre 
Zmluvné strany záväzný. 

3.3 Zhotoviteľ je povinný začať sťahovanie v súlade s Plánom sťahovania.  
 

Článok IV. 
Miesto plnenia 

 
4.1 Miestom plnenia Služieb sú objekty v rámci Bratislavy, Bajkalská 27/a, a Tomášikova č.28/C. 
4.2 Poskytovateľ je povinný presťahovať hnuteľné veci Objednávateľa z Bajkalskej 27 v Bratislave 

do nového sídla Objednávateľa, Tomášikova 28/C Bratislava.  
4.3 Objednávateľ protokolárne odovzdá Poskytovateľovi všetky pracoviská alebo ich časti, určené 

na ich presťahovanie, výpočtovú techniku, spisovú agendu, kancelársky nábytok a ostatné 
hnuteľné veci určené na sťahovanie. Zmluvné strany sa v Pláne sťahovania môžu dohodnúť, že 
niektoré z vecí môžu byť v protokole uvedené aj ako súbor vecí, pričom sa určí ich množstvo. 

4.4 Poskytovateľ po vykonaní Služieb protokolárne odovzdá Objednávateľovi presťahované veci  
predovšetkým výpočtov techniku, spisovú agendu, kancelársky nábytok a ostatné hnuteľné 
veci, ktoré boli predmetom sťahovania. 

 
Článok V. 

Podmienky plnenia Zmluvy 
 

5.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby s odbornou starostlivosťou, podľa podmienok 
Zmluvy ako aj podľa pokynov Objednávateľa, ktorými je Poskytovateľ viazaný. 

5.2 Poskytovateľ je povinný najmä chrániť majetok Objednávateľa pred poškodením, stratou alebo 
zničením, a to riadnym balením predmetu sťahovania spôsobom, ktorý dostatočne zabezpečí 
jeho ochranu a uchovanie, rešpektovaním pokynov Objednávateľa ohľadne nakladania so 
špecifickým predmetom sťahovania, zodpovedným vykonaním prepravy. Poskytovateľ je 
zároveň povinný zodpovedne a s odbornou starostlivosťou chrániť spisovú agendu 
Objednávateľa, ktorá je predmetom sťahovania, ako aj akékoľvek údaje z nej, pred 
sprístupnením akejkoľvek osobe a zaobchádzať so spisovou agendou tak, aby nedošlo k jej 
poskytnutiu, úniku akémukoľvek inému sprístupneniu akýmkoľvek osobám. Poskytovateľ nie 
je v žiadnom prípade oprávnený nahliadať do spisovej agendy Objednávateľa. 

5.3 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek skontrolovať plnenie Poskytovateľa, upozorniť ho na 
vzniknuté vady alebo nedostatky a žiadať ich odstránenie. 

5.4 Poskytovateľ sa zaväzuje poveriť výkonom Zmluvou dohodnutých Služieb zamestnancov, ktorí 
boli poučení o osobitných predpisoch a interných predpisoch platných v prevádzkach 
Objednávateľa. Poskytovateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa poveriť vykonaním sťahovacích služieb úplne alebo z časti tretiu osobu. Ak 
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Poskytovateľ použije na plnenie svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy tretiu osobu so súhlasom 
Objednávateľa, Poskytovateľ za plnenie Zmluvy tak, akoby záväzok plnil sám. 

5.5 Poskytovateľ je povinný plniť Zmluvu  riadne a včas podľa požiadaviek Objednávateľa. 
5.6 Poskytovateľ je povinný pri realizácii Služieb dodržiavať všetky záväzné právne predpisy, 

predovšetkým príslušne STN, bezpečnostné predpisy, ktoré upravujú plnenie predmetu 
Zmluvy, vrátane predpisov na úseku ochrany životného prostredia a nakladania s odpadmi, 
environmentálnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa. 

5.7 Poskytovateľ je povinný umožniť určeným zamestnancom Objednávateľa výkon kontroly 
plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy.  

5.8 Poskytovateľ je povinný určiť svojho zamestnanca, ktorý bude spolupracovať s určenými 
zamestnancami Objednávateľa na podrobnom pláne prípravy a realizácie sťahovania. 

5.9 Prevzatie vykonaných Služieb sa uskutoční na základe písomného preberacieho protokolu, 
ktorý musí byť podpísaný zástupcami Zmluvných strán (ďalej ako „Preberací protokol“). Každý 
Preberací protokol musí obsahovať predovšetkým súpis skutočne vykonaných Služieb, zoznam 
v čase vystavenia Preberacieho protokolu zistených nedostatkov vrátane vzniknutých škôd 
spôsobených Poskytovateľom na majetku Objednávateľa alebo tretích osôb súvisiacich 
s plnením predmetu Zmluvy.  

5.10 Poskytovateľ je povinný byť počas platnosti Zmluvy poistení voči zodpovednosti za škody 
spôsobené svojou činnosťou. Poskytovateľ je povinný kedykoľvek na požiadanie 
Objednávateľa predložiť listinu (poistku), preukazujúcu platnosť poistenia zodpovednosť za 
škody spôsobené svojou činnosťou. 

 
Článok VI. 

Zodpovednosť za vady a zodpovednosť za škodu 
 

6.1 Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za kvalitu poskytnutých Služieb a za to, že Služby 
budú poskytnuté riadne a včas. V opačnom prípade majú poskytnuté Služby vady. Vady 
poskytnutých Služieb je Objednávateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi bezodkladne po ich 
zistení. 

6.2 Poskytovateľ zodpovedná za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti s poskytovaním 
Služieb, a to najmä, nie však výlučne, za škodu na veciach, ktoré sú predmetom sťahovania, 
ibaže by ku škode došlo aj inak. 

6.3 Poskytovateľ tiež zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi 
porušením povinností Poskytovateľa podľa právnych predpisov alebo tejto Zmluvy. 

6.4 Objednávateľ je povinný písomne nahlásiť vzniknutú škodu najneskôr do piatich pracovných 
dní po ukončení konkrétnych sťahovacích prác, pri ktorých škoda vznikla. 

6.5 Poskytovateľ je povinný reagovať na reklamáciu alebo na oznámenie o vzniku škody ihneď po 
jej obdŕžaní a dohodnúť s Objednávateľom spôsob odstránenia reklamovanej vady alebo 
náhrady škody. 

6.6 Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu alebo nahradiť škodu do štrnástich dní 
od jej oznámenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

6.7 Poskytovateľ zodpovedá aj za prípadné škody tretím osobám, ktoré vznikli pri výkone Služieb. 
Poskytovateľ preberá plnú zodpovednosť za pracovné úrazy vlastných zamestnancov na 
pracoviskách Objednávateľa a za ich plnenie zákonných povinností vo vzťahu k týmto 
zamestnancom. 

 
Článok VII 

Porušenie zmluvných povinností 
 

7.1 V prípade omeškania jednej zo Zmluvných strán s plnením peňažného záväzku má druhá 
Zmluvná strana právo uplatniť si úrok z omeškania v zákonnej výške. 

7.2 Poskytovateľ nie je za žiadnych okolností oprávnený uplatniť si zádržné ani iné právo 
k predmetu sťahovania za účelom zabezpečenia svojej pohľadávky ani iným účelom voči 
Objednávateľovi. 
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Článok VIII. 
Ochrana životného prostredia 

 
8.1 Poskytovateľ je v súvislosti s predmetom zmluvy povinný dodržiavať ustanovenia všeobecne 

záväzných právnych predpisov o ochrane životného prostredia. 
8.2 Poskytovateľ je zodpovedný za znečistenie a poškodenie životného prostredia, ku ktorému 

dôjde v súvislosti s vykonávaním predmetu Zmluvy. Poskytovateľ je povinný bezodkladne 
odstrániť následky takéhoto znečistenia a poškodenia a nahradiť spôsobené škody. Rovnako 
znáša všetky sankcie s tým spojené. Poskytovateľ je povinný bezodkladne informovať 
Objednávateľa o znečistení a poškodení životného prostredia a o vykonaných nápravných 
opatreniach. 

8.3 Poskytovateľ zodpovedá aj za akékoľvek porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
na úseku ochrany životného prostredia v súvislosti s vykonávaním Služieb činnosťou vlastných 
zamestnancov ako aj za prípadné následky takéhoto konania. 

8.4 Poskytovateľ sa zaväzuje do 30 dní odškodniť Objednávateľa za akúkoľvek pokutu alebo inú 
majetkovú sankciu, ktorá bude Objednávateľovi uložená v súvislosti so znečistením, resp. 
poškodením životného prostredia, ako aj nedodržiavaním všeobecne záväzných právnych 
predpisov na úseku ochrany životného prostredia, ktorá vznikla v súvislosti s vykonávaním  
Služieb alebo v rozpore so Zmluvou  alebo nedostatočným vykonávaním  Služieb vlastnými 
zamestnancami Objednávateľa. 

8.5 Poskytovateľ je povinný nakladať s odpadmi, ktorých držiteľom sa stane v súvislosti 
s vykonávaním služieb podľa tejto Zmluvy, v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi o ochrane životného prostredia. Poskytovateľ sa zaväzuje odpady, ktoré vzniknú 
v priamej súvislosti pri výkone Služieb (obalový materiál, lepiace pásky, fólie a pod.) zlikvidovať 
na vlastné náklady. 

8.6 Poskytovateľ je povinný počas vykonávania Služieb zúčastňovať sa spolu s poverenými 
zamestnancami Objednávateľa na kontrole dodržiavania všeobecne záväzných právnych 
predpisov na úseku ochrany životného prostredia. 

 
Článok IX. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi 
 

9.1 Poskytovateľ zodpovedá za prípravu a vykonávanie opatrení na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako „BOZP“) a ochrany pred požiarmi (ďalej ako „PO“), 
koordináciu činností a informovanosť svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene, 
ako aj zamestnancov Objednávateľa na pracoviskách vtedy, keď v súvislosti s plnením 
predmetu  Zmluvy môže dôjsť k ohrozeniu oprávnených záujmov Objednávateľa. Poskytovateľ 
urobí vždy všetky potrebné opatrenia na to, aby zabezpečil na pracovisku v rozsahu predmetu 
Zmluvy a v súvislosti s jej plnením bezpečnosť svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho 
mene, ako aj zamestnancov Objednávateľa a ďalších osôb, ktoré sa s vedomím Objednávateľa 
zdržujú v jeho priestoroch. 

9.2 Náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi z dôvodu porušenia predpisov BOZP a PO 
zamestnancami Poskytovateľa, alebo tretími osobami, ktoré konajú v mene a na účet 
Poskytovateľa, v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy  znáša Poskytovateľ. Za škody, ktoré 
vniknú Objednávateľovi nevykonaním alebo nedostatočným vykonaním preventívnych 
opatrení a ďalších opatrení na zistenie BOZP a PO Poskytovateľom, nedostatočnou 
koordináciou a informovanosťou v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy zodpovedá 
Poskytovateľ. 

9.3 Poskytovateľ preberá plnú zodpovednosť za pracovné úrazy vlastných zamestnancov ako aj 
osôb, ktoré konajú v jeho mene, vzniknutých na pracoviskách Objednávateľa. Poskytovateľ je 
povinný pri vzniku pracovného úrazu svojho zamestnanca alebo osoby konajúcej v jeho mene 
plniť ohlasovaciu povinnosť v zmysle platných právnych predpisov. Vznik takejto udalosti 
Poskytovateľ oznámi bezodkladne aj Objednávateľovi s cieľom zabezpečenia objektívneho 
vyšetrenia príčin pracovného úrazu. 

9.4 Poskytovateľ sa zaväzuje: 



6 

 

a) dodržiavať právne predpisy na zaistenie BOZP a PO, dodržiavať ostatné predpisy, zásady 
bezpečnej práce, zásady BOZP a zásady bezpečného správania sa na pracoviskách 
Objednávateľa, určené pracovné postupy a interné predpisy Objednávateľa na zaistenie 
BOZP a PO; 

b)  konať tak, aby umožnil zamestnancom Objednávateľa a tretím osobám plniť povinnosti na 
zaistenie BOZP a PO; 

c) vykonávať iba Služby, ktoré sú určené špecifikáciou predmetu Zmluvy ; 
d) náležite inštalovať, používať a udržiavať bezpečnostné opatrenia a ochranné opatrenia 

nevyhnutné pre ochranu zamestnancov Objednávateľa súvisiace s plnením predmetu 
Zmluvy Poskytovateľom; 

e) bezodkladne oznamovať zodpovednému zástupcovi Objednávateľa nedostatky a iné 
závažné skutočnosti, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie 
zamestnancov Objednávateľa, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením predmetu 
Zmluvy; 

f)  dodržiavať zákaz fajčenia na pracoviskách Objednávateľa zamestnancami Poskytovateľa; 
g) dodržiavať zákaz používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok, 

jedov a prekurzorov, ako a aj všetkých ostatných látok zamestnancami Poskytovateľa,  
ktorých požívanie  je v rozpore s plnením predmetu Zmluvy. Zamestnanci Poskytovateľa 
a osoby konajúce v jeho mene sú povinné podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykoná 
Objednávateľ oprávnenými zamestnancami za účelom zistenia, či nie je táto osoba pod 
vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov. 

9.5 Zmluvné strany sú povinné navzájom sa informovať o možných nebezpečenstvách, 
ohrozeniach, rizikách a o preventívnych opatreniach na zaistenie BOZP a PO súvisiacich 
s predmetom Zmluvy .  

9.6 Poskytovateľ zodpovedá za kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov a osôb 
konajúcich v jeho mene, za poučenie svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene 
predpismi BOZP a PO a za ich odbornú spôsobilosť potrebnú pre výkon predmetu Zmluvy . 

 
Článok X. 

Ostatné ustanovenia 

 
10.1 Zmluvu možno kedykoľvek ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán, a to ku dňu 

uvedenému v tejto písomnej dohode. 
10.2 Zmluvu možno ukončiť písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán aj bez uvedenia 

dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, 
v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.   

10.3 Zmluvné strany sú oprávnené písomne odstúpiť od tejto Zmluvy . 
10.4 Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy  v prípade, ak: 

a) je Poskytovateľ v omeškaní s dodaním predmetu Zmluvy podľa odseku 2.1 Zmluvy viac ako 
30 dní; 

b) došlo zo strany Poskytovateľa k porušeniu povinnosti mlčanlivosti;  
c) bol Poskytovateľovi uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu.  

10.5 Poskytovateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade ak je Objednávateľ 
v omeškaní s úhradou ktorejkoľvek faktúry viac ako 30 dní po lehote splatnosti.  

10.6 Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená písomne odstúpiť od tejto Zmluvy  aj v prípade, 
ak: 
a) je na druhú Zmluvnú stranu vyhlásený konkurz, alebo bola povolená reštrukturalizácia, 

alebo ak bolo vyhlásenie konkurzu odmietnuté pre nedostatok majetku, 
b) je druhá Zmluvná strana v likvidácii; 

10.7 V prípade odstúpenia od Zmluvy  si Zmluvné strany nevracajú plnenia, ktoré si poskytli pred 
účinným odstúpením od Zmluvy. Účinky odstúpenia od  Zmluvy nastanú dňom doručenia 
písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane. V odstúpení od Zmluvy  musí byť 
uvedený konkrétny dôvod odstúpenia. Poskytovateľ má nárok na skutočne vynaložené náklady 
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odo dňa účinnosti Zmluvy do dňa, kedy mu bolo odstúpenie doručené, najmä zaplatenie ceny 
skutočne vykonaných Služieb. Odstúpenie od Zmluvy  nemá vplyv na povinnosť Zmluvných 
strán nahradiť vzniknutú škodu. 

10.8 Zánikom Zmluvy  nie je dotknutá platnosť nároku Zmluvných strán na náhradu škody vzniknutej 
porušením Zmluvy  druhou Zmluvnou stranou a iné nároky Zmluvných strán vzniknuté 
v súvislosti s porušením tejto Zmluvy druhou Zmluvnou stranou, ustanovenia Zmluvy  
vzťahujúce sa k riešeniu sporov medzi Zmluvnými stranami a iné ustanovenia Zmluvy , ktoré 
podľa prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj 
po ukončení Zmluvy .  

 

 

Článok XI. 

Zmluvné pokuty a osobitné ustanovenia 

 

11.1 Podstatným porušením tejto Zmluvy  sa rozumie predovšetkým ak: 
a) Poskytovateľ napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa neplní riadne Zmluvné 

povinnosti; 
b) porušenie v zmysle ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka; 
c) porušenie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet 

tejto Zmluvy, ak pri takom porušení nemá Objednávateľ záujem na ďalšom plnení; 
d) opakované menej závažné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy alebo povinností 

podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to napriek predchádzajúcemu písomnému 
upozorneniu druhej Zmluvnej strany s uvedením, že v prípade akéhokoľvek ďalšieho porušenia 
oprávnená Zmluvná strana odstúpi od tejto Zmluvy; 

e) porušenie, ktoré je za také výslovne označené v tejto Zmluve. 
11.2 Poskytovateľ podpisom Zmluvy vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré vykazujú 

znaky konfliktu záujmov, najmä ak by mohli narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž, porušiť 
princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania, ovplyvniť výsledok alebo priebeh 
verejného obstarávania, alebo iným spôsobom ovplyvniť ekonomický záujem Objednávateľa. Ak 
Objednávateľ zistí, a to aj dodatočne počas platnosti a účinnosti Zmluvy, že v procese verejného 
obstarávania došlo ku konfliktu záujmov, je oprávnený okamžite od Zmluvy  odstúpiť a má nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 50 % celkovej ceny Predmetu zmluvy, určenej v   
Článku II. odseku 2.1 Zmluvy. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty. Odstúpením od Zmluvy zo 
strany Objednávateľa nie je dotknutý jeho nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Nárok na 
náhradu škody vzniknutej Objednávateľovi tým nie je dotknutý.  

11.3 V prípade odstúpenia ktorejkoľvek Zmluvnej strany od tejto Zmluvy  z dôvodu podstatného 
porušenia druhej Zmluvnej strany, má odstupujúca Zmluvná strana nárok na jednorazovú 
zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR. Uplatnením tejto pokuty nie sú dotknuté ďalšie nároky na 
zmluvné pokuty alebo náhradu škody podľa Zmluvy . 

11.4 V prípade omeškania Poskytovateľa s dodaním Služieb podľa Plánu sťahovania  môže 
Objednávateľ uplatniť voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu až do výšky 250 € za každý, a to aj 
začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na prípadnú 
náhradu škody. 

11.5 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej 
Objednávateľovi porušením zmluvných povinností Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy. Odstúpenie 
od tejto Zmluvy sa nedotýka práva Objednávateľa na zaplatenie zmluvných pokút. 

11.6 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná náhrada škody sa riadi režimom ustanovení 
§ 373 a nasl. Obchodného zákonníka.  
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Článok VIII. 

Dôvernosť informácií 

 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, o ktorých sa dozvedeli 
v súvislosti s touto Zmluvou, sú dôvernými informáciami (ďalej len "Dôverné informácie"), 
o ktorých sú Zmluvné strany povinné zachovávať mlčanlivosť, ak ďalej nie je dohodnuté inak.  

12.2 Záväzok Zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť podľa Zmluvy nie je časovo obmedzený a trvá 
i po zániku tejto Zmluvy. 

12.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
druhej Zmluvnej strany ďalej neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb 
k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepovažujú členovia orgánov Zmluvných strán, 
zamestnanci Zmluvných strán, audítori alebo právni a iní poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú 
viazaní ohľadne im sprístupnených dôverných informácii povinnosťou mlčanlivosti na základe 
zmluvy alebo zákona. 

12.4 Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku Zmluvy sa nepovažuje ich 
poskytnutie príslušným štátnym orgánom, pokiaľ to vyplýva zo všeobecne záväzného právneho 
predpisu, použitie potrebných informácií alebo dokumentov v prípadných súdnych, 
rozhodcovských, správnych a iných konaniach ohľadom práv a povinností vyplývajúcich z tejto 
Zmluvy, ako aj ich použitie, pokiaľ sa stali verejne známymi alebo zverejnenie tejto Zmluvy 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi. 

12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať príslušné právne predpisy v oblasti ochrany osobných 
údajov, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  
a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a zodpovedajúcim spôsobom sa zaväzujú zaviazať k ich dodržiavaniu aj svojich zamestnancov 
a tretie osoby podieľajúce sa na plnení tejto Zmluvy. 

12.6 Poskytovateľ berie na vedomie, že uzatvára túto Zmluvu s Objednávateľom ako rozpočtovou 
organizáciou, ktorá v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem 
nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“, na základe dobrovoľnosti nad rámec 
povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali 
za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom 
Objednávateľa a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti štátnej správy pre občanov a 
kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so 
zverejnením tejto Zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v 
plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia Zmluvných strán,  obchodné tajomstvo, 
fakturačné údaje, a iné), na internetovej stránke Objednávateľa za účelom zvyšovania 
transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas 
sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia. 

 

Článok IX. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

13.1 Písomnosti podľa tejto Zmluvy je možné doručovať poštou, kuriérom, alebo elektronickými 
prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom prostredníctvom Ústredného portálu 
verejnej správy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

13.2 Písomnosti doručované poštou sa považujú za doručené prevzatím alebo odmietnutím 
prevzatia zásielky, a ak ich zmluvná strana neprevezme na adrese uvedenej v záhlaví tejto 
Zmluvy alebo na korešpondenčnej adrese písomne oznámenej druhej Zmluvnej strane, 
považujú sa písomnosti za doručené tretím dňom od uloženia zásielky na pošte. V prípade, ak 
zásielku nemožno na adrese podľa tohto bodu doručiť z dôvodu „Adresát neznámy“, považuje 
sa zásielka za doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi. 
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13.3 Prílohy č. 1,2 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy:  
- Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky, 
- Príloha č. 2 - Cenová ponuka uchádzača 

13.4 Ostatné právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník SR a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými v Slovenskej republike.  

13.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode 
Zmluvných strán vo forme písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch 
Zmluvných strán. 

13.6 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vzniknuté v súvislosti s plnením tejto Zmluvy 
budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že nebude možné vzájomný spor 
vyriešiť dohodou, obrátia sa Zmluvné strany na miestne a vecne príslušný súd Slovenskej 
republiky. 

13.7 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpise oprávnenými 
zástupcami oboch Zmluvných strán každá zo Zmluvných strán obdrží po dvoch rovnopisoch. 

13.8 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
SR Objednávateľom v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v platnom znení. 

13.9 Ak bude akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy vyhlásené za neplatné alebo nevymožiteľné, 
platnosť alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy zostane nedotknutá. V takomto 
prípade sa Zmluvné strany dohodli, že uzatvoria dodatok k tejto Zmluve a tie ustanovenia, 
ktoré stratili platnosť, alebo sa stali nevymožiteľnými, nahradia ustanoveniami, ktorých 
formulácie a znenia budú čo najviac podobné pôvodnému zámeru s tým, aby bol zachovaný 
účel a cieľ tejto Zmluvy, pri rešpektovaní nových faktov, bez ujmy pre obidve Zmluvné strany.  

13.10 Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že ju uzatvárajú 
slobodne, vážne, určite a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

v Bratislave, dňa ...............    v Bratislave, dňa ............... 

 

 

Za Objednávateľa:     Za Poskytovateľa:  

 

 
 
 
 
 
 ............................................... ............................................... 
 Andrej Juris Tomáš Szedlák 



 

 
 

Príloha č. 1 - Popis predmetu zákazky. 
 
 

Predmetom zákazky je dodanie služieb súvisiacich so sťahovaním zariadenia úradu 

(hnuteľných vecí) z jeho súčasného sídla na Bajkalskej 27, Bratislava do priestorov OMNIA 

BUSINESS CENTER, Tomášiková 28/C, Bratislava. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie 

predovšetkým týchto služieb: 

• sťahovacie služby (znesenie, nakládka, vykládka, vynesenie) z a do priestorov určených 

verejných obstarávateľom, 

• prenájom dostatočného množstva prepravných škatúľ, 

• sťahovanie spisovej agendy, dokumentácie a archívnych materiálov, 

• sťahovanie nábytku (stoličky, kresielka, konferenčné stolíky), ostatného zariadenia 

kancelárií, kuchyniek, skladov, 

• sťahovanie výpočtovej techniky a televíznych prijímačov, 

• sťahovanie trezorov, 

• ostatné služby, manipulačné práce, najnutnejšia demontáž, montáž a rozmiestnenie 

nábytku v určenom priestore, 

• baliaci materiál, 

• balenie verejným obstarávateľom vybraných položiek, 

• doprava, 

• poistenie, vrátane poistenia nebezpečenstva  vzniku škôd na majetku verejného 

obstarávateľa  a tretím stranám 

• odborné poradenstvo pri naplánovaní a zabezpečení sťahovania 

Priestory z ktorých sa úrad sťahuje predstavujú celkovo 3 poschodia, 72 kancelárií, 90 

zamestnancov. K dispozícii je nákladný výťah. Sťahovacie vozidlo je možné pristaviť priamo 

k budove, cca 20 m od výťahu. 

Priestory, kam sa úrad sťahuje (celkovo 3 poschodia a 79 kancelárií) sú vybavené 2 bežnými 

výťahmi, nosnosť po 1 000 kg. Sťahovacie vozidlo je možné pristaviť priamo k budove, cca 20 

m od výťahov. 

Plánovaný a zároveň záväzný termín kompletného sťahovania úradu je v termíne 

24.6.-30.6.2022. Vybrané spisy a niektoré materiálno technické zabezpečenie (ďalej ako MTZ) 

(MTZ – predovšetkým: papier, kancelárske potreby, hygienické potreby a pod.) bude 

pravdepodobne možné v závislosti na stave prípravy nových priestorov sťahovať aj pred týmto 

termínom. 

 

Rozsah: 

• Spisy, resp. škatule so spismi (600 bm, škatuľa = 60x40x30cm) .......................... 1100 ks 

• Počítače ...................................................................................................................... 80 ks 

• Monitory (LCD) ......................................................................................................... 80 ks 

• Tlačiarne, MFP ........................................................................................................... 62 ks 

• Kopírovacie stroje ........................................................................................................ 6 ks 

• Televízory .................................................................................................................... 5 ks 

• Trezory ......................................................................................................................... 6 ks 
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• Skartovačky ................................................................................................................ 21 ks 

• Chladničky ................................................................................................................. 13 ks 

• Kancelárske stoličky .................................................................................................. 31 ks 

• Rokovacie stoličky  .................................................................................................. 170 ks 

• Kancelárske kresielka ................................................................................................. 48 ks 

• Konferenčné stolíky ..................................................................................................  23 ks 

• Plechové polskrine ....................................................................................................... 4 ks 

• Sedačky ........................................................................................................................ 6 ks 

• Stoly ............................................................................................................................. 2 ks 

• Škatule na ostatné vybavenie zamestnancov  ........................................................... 300 ks 

• Flipcharty a nástenné tabule ........................................................................................  7 ks 

• Kvety .......................................................................................................................... 12 ks 

• Skladové zásoby (knihy a kancelársky papier) ..........................................................15 m3 

• Hygienické utierky, toaletný papier ...........................................................................10 m3 

 

Požiadavky na baliaci materiál: 

Transportné škatule (zapožičanie) ................................................................................. 1400 ks 

Bublinková fólia (100m/1m výška)  .................................................................................. 2 bal. 

Široká lepiaca páska .......................................................................................................... 50 ks 

Nálepky na označenie krabíc ......................................................................................... 1500 ks 

 

Požiadavky verejného obstarávateľa na realizáciu predmet zákazky: 

• Pred začatím sťahovania verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi oboznámiť sa 

s priestormi z ktorých sa a do ktorých sa sťahuje, 

• Verejný obstarávateľ  pred zabezpečením sťahovania protokolárne odovzdá uchádzačovi 

výpočtovú techniku, zabalenú spisovú agendu, kancelársky nábytok a ostatné hnuteľné 

veci určené na sťahovanie. Uchádzač po vykonaní sťahovacích služieb protokolárne 

odovzdá verejnému obstarávateľovi presťahovanú výpočtovú techniku, zabalenú spisovú 

agendu, kancelársky nábytok a ostatné hnuteľné veci, ktoré sú predmetom sťahovania. 

• Prevzatie vykonaných služieb bude písomne potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán 

vo forme preberacieho protokolu, ktorý musí obsahovať najmä súpis skutočne vykonaných 

služieb a zoznam prípadných nedostatkov a poškodení zistených pri prevzatí služby 

s termínom a spôsobom ich odstránenia. 

• Uchádzač určí svojho zamestnanca, tzv. koordinátora sťahovania, ktorý bude 

spolupracovať s určenými zamestnancami verejného obstarávateľa na podrobnom pláne 

prípravy, označení vecí potrebných na sťahovanie a realizácie sťahovania. 

• Uchádzač s verejným obstarávateľom vypracuje harmonogram postupu sťahovania, ktorý 

podlieha schváleniu oprávneného zamestnanca verejného obstarávateľa. 

• V rámci harmonogramu sťahovania verejný obstarávateľ bude v závislosti na stave 

prípravy nových priestorov požadovať presťahovanie vybraných položiek aj v 

skoršom termíne. 

• Uchádzač  zabezpečí a poskytne kompletné ľudské, technické a materiálne prostriedky 

potrebné na zabezpečenie sťahovania 
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• Uchádzač zabezpečí baliaci materiál na základe rozpisu, ktorý verejný obstarávateľ vopred 

odovzdá uchádzačovi. 

• Zamestnanci verejného obstarávateľa zabalia svoju spisovú agendu do obalov, ktoré im 

pred sťahovaním podľa dohody, poskytne úspešný uchádzač. 

• Výpočtovú techniku a videotechniku (PC, monitory, stolové tlačiarne, kopírovacie stroje) 

zabalí úspešný uchádzač. Výpočtová technika bude vopred odpojená zamestnancom 

informatiky a bude balená za účasti zamestnancov informatiky. Pri sťahovaní musí byť 

výpočtová technika vhodne zabalená do bublinkovej fólie alebo kartónovej krabice. 

• Všetky predmety a kancelársky nábytok určené na sťahovanie budú verejným 

obstarávateľom označené menom zamestnanca, č. poschodia, č. kancelárie, kam sa daný 

predmet sťahuje. 

• V prípade potreby uchádzač nábytok demontuje a po presťahovaní znovu zmontuje do 

pôvodného stavu 6 ks sedačiek, stôl zo zasadacej miestnosti. 

• Krehké sklenené predmety budú zabalené v bublinkovej fólii s nápisom – Pozor sklo! 

• Vybalenie výpočtovej techniky po presťahovaní zabezpečí uchádzač. Zapojenie 

výpočtovej techniky zabezpečia zamestnanci verejného obstarávateľa. Spisovú agendu a 

ostatné veci si vybalia zamestnanci verejného obstarávateľa samostatne; 

• Verený obstarávateľ požaduje predovšetkým znesenie, naloženie, prepravu, vyloženie 

a vynesenie predmetov sťahovania zo starých priestorov do nových, podľa verejným 

obstarávateľom určených pravidiel. Úspešný uchádzač bude pre riadne naplnenie zmluvy 

povinný všetky predmety sťahovania riadne premiestniť (zniesť, naložiť, prepraviť, 

vyložiť, vyniesť a umiestniť do vybranej kancelárie) 

 

Požiadavky na sťahovaciu firmu: 

• Predloženie dokladu (čestného vyhlásenia) o existencii poistnej zmluvy, predmetom ktorej 

je poistné krytie voči strate a poškodeniu prepravovaných vecí,  škodám spôsobeným 

tretím osobám, ktorá vznikli v súvislosti so sťahovaním. 

• Predloženie čestného vyhlásenia o dostatočnom množstve techniky a zamestnancov ktorí 

budú realizovať sťahovanie. 

Uchádzač zodpovedá za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto výzvy 

na predkladanie ponúk. V prípade, ak úspešný uchádzač zistí poškodenie akéhokoľvek 

sťahovaného predmetu napr. nábytku/zariadenia/materiálu pred prevzatím (sťahovaním), je 

povinný včas upozorniť na túto skutočnosť verejného obstarávateľa a bezodkladne ho o tom 

upovedomiť tak, že je povinný doručiť mu protokol o rozsahu poškodenia sťahovaného 

nákladu, v ktorom uvedie najmä identifikáciu poškodeného nábytku/zariadenia/materiálu a 

rozsah jeho poškodenia. 

 

 



 

 

Príloha č. 3 – Cenový návrh. 
 
 

 

Ponuka do súťaže: Sťahovanie úradu 

 

Uchádzač: SVD group s.r.o. 

Adresa:  Staré Grunty 36, Bratislava 841 04 

Kontakt:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

p.č. Položka Ks Jed. cena v 

€ bez DPH 

Spolu v € 

bez DPH 

1. Príprava harmonogramu, poradenstvo pri 

zabezpečení sťahovania, prípravné práce 

a komplexné zabezpečenie sťahovanie podľa 

popisu predmetu zákazky 

1 celok 

8.580,- 10.296,- 

2. Nájom prepravných škatúľ 1400 ks 0,- 0,- 

3. Úhrada za zničenú/neodovzdanú prepravnú 

škatuľu  

(naceniť 10%, reálne bude hradené podľa 

skutočného stavu) 

140 ks 

210,- 252,- 

Spolu bez DPH 8.790,- 

Spolu s DPH  10.548,- 

 

Za spoločnosť SVD group s.r.o. prehlasujem: 

• že súhlasíme so všetkými vo výzve uvedenými požiadavkami, a že všetky predložené 

doklady a dokumenty ponuky sú pravdivé, 

• že spoločnosť nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu, 

• že spoločnosť nie je v konflikte záujmov podľa ustanovení § 23 zákona o verejnom 

obstarávaní, 

• že spoločnosť má uzatvorenú poistnú zmluvu, predmetom ktorej je poistné krytie voči 

strate a poškodeniu prepravovaných vecí, škodám spôsobeným tretím osobám, ktoré 

vznikli v súvislosti so sťahovaním, 

• že spoločnosť má k dispozícii dostatočné množstvo techniky a zamestnancov ktorí 

budú realizovať sťahovanie v danom požadovaných termínoch. 

 

 

 

 Tomáš Szedlák 

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

 podpis oprávnenej osoby uchádzača 
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