
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z., Obchodného zákonníka v znení

neskorších predpisov

Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Právna forma:

„Tlač mesačníka Pezinčan“
(ďalej len „zmluva“)

Mesto Pezinok
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

00 305 022
2020662226
Obec

Štatutárny orgán: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok

Osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok

Bankové spojenie: 
IBAN:
Číslo telefónu: 

e-mailová adresa:

Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok
SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
033/6901 120
eva.beladicova@msupezinok.sk

(ďalej len „objednávateľ“) 

a

Zhotovitel’:

Sídlo:
IČO:
DIČ:

Právna forma:

DOLIS GOEN, s.r.o.

Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava
35 732 431
2020268745
S.r.o.

Štatutárny orgán: Radko Suchár, konateľ

Osoby oprávnené konať vo veciach: Ing. Francesca Röthová 

a/ zmluvných: Ing. Andrej Hrušovský
Bankové spojenie: 

IBAN:
Číslo telefónu: 

e-mailová adresa:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK30 0900 0000 0051 3857 2717
+421 915 972 192 
info@dolisgoen. sk

(ďalej tiež ako „zhotovitel’“; objednávateľ a zhotovitel’ ďalej spoločne tiež ako „zmluvné 

strany“ a jednotlivo ako „zmluvná strana“)

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok verejného obstarávania v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“),

mailto:eva.beladicova@msupezinok.sk


pričom zhotoviteľova súťažná ponuka bola vyhodnotená ako úspešná. Ak táto zmluva 
neurčuje inak, zhotovitel’ je povinný plniť svoje záväzky aj v rozsahu a za podmienok 
uvedených v súťažných podkladoch a v jeho súťažnej ponuke.

2. Predmet Zmluvy
2.1. Táto zmluva upravuje vzájomné vzťahy, práva a povinnosti, ktorými sa zmluvné strany budú 

riadiť po dobu účinnosti tejto zmluvy pri zhotovovaní diela, ktorým sa rozumie polygrafické 
spracovanie periodika špecifikovaného v bode 2.4. na mesačnej báze (s výnimkou mesiaca júl, 
kedy je plánovaná redakčná prestávka) a jeho dodaní objednávateľovi. Predmetom tejto zmluvy 

v zmysle predošlého ustanovenia je predovšetkým dohoda zmluvných strán o:
a) podmienkach zadávania objednávok,

b) podmienkach dodania diela
c) jednotkových cenách diela.

2.2. Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa po dobu trvania tejto zmluvy za podmienok 
dojednaných v tejto zmluvy a objednávateľom vystavených objednávok realizovať dielo 

a previesť na neho vlastnícke právo k nemu.

2.3. Objednávateľ je vydavateľom mestských novín PEZINČAN, ktoré vychádzajú ako mesačník 

(ďalej len „periodikum“). Zhotovitel’ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať na základe 
objednávok za podmienok predvídaných touto zmluvou pre objednávateľa dielo, ktorým je 
výroba periodika podľa špecifikácie uvedenej v tomto článku zmluvy, v termíne, cene a kvalite 

dohodnutej v tejto zmluve a v jej prílohách a takto zhotovené dielo dodať v čase podľa 
výrobného hannonogramu. Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v zmluve 

zabezpečiť prevzatie diela a uhradiť cenu diela.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje včas doručiť zhotoviteľovi objednávku a podklady na spracovanie 

diela.

2.5. Zhotovitel’ nie je oprávnený odmietnuť prijatie objednávky (zadania). Ak na strane zhotoviteľa 

vzniknú prekážky brániace plneniu povinností podľa tejto zmluvy (bez ohľadu na ich pôvod), 
je zhotovitel’ povinný bezodkladne o tejto prekážke objednávateľa písomne informovať (postačí 

aj emailom) a dielo vykonať bezodkladne po odpadnutí tejto prekážky.

2.6. Výrobou periodika sa rozumie polygrafické spracovanie podľa nasledujúcej technickej 

špecifikácie:

Titul:
Náklad:
Väzba:
Rozmer:
Farebnosť:
Papier:
Rozsah:
Periodicita:
Dokončujúce spracovanie:

PEZINČAN (novinové periodikum)
11 250 kusov / mesiac 
V-l („spinkovanie“)
289 x 390 mm (tabloid)
4F + 4F
45g /m2, štandardný novinový papier
12 strán / 16 strán 
13x12 strán / 2 x 16 strán 
balenie do balíka po 200 kusov



Zhotovitel’ nemá právo zmeniť bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa 
žiadny z parametrov uvedených v tomto článku zmluvy.

2.7. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi odoslať objednávku na výrobu periodika najneskôr 10 

kalendárnych dní pred požadovaným termínom jeho dodania. Objednávku zašle objednávateľ e- 
mailom na e-mailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. V objednávke 
objednávateľ uvedie aj požadovaný termín dodania diela, ktorý nesmie byť kratší ako 10 
kalendárnych dní odo dňa odoslania objednávky odvolanie sa na túto zmluvu, množstvo 

požadovaných výtlačkov, rozsah (12/16 strán), dátum, pečiatku a podpis povereného 
zamestnanca objednávateľa.

2.8. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pre riadne a včasné 

vykonanie (každého) diela a za týmto účelom predovšetkým:
a. odovzdať zhotoviteľovi v elektronickej forme tlačové podklady najneskôr 3 pracovné 

dni vopred, a to:
na FTP serveri: adresa -...............

prístupové práva:..........................

meno:............................................
heslo:.............................................
nátlačky strán alebo predlohy autotypií, pri ktorých sa vyžaduje dodržanie 
farebnosti
každý film musí byť označený minimálne dvomi pasovacími značkami 

s označením farebnosti 
lineatúra rastra 40L/cm

b. podklady musia byť spracované v programe Adobe Photoshop: EPS, TIFF (rozlíšenie 
min. 300 dpi) alebo Adobe Acrobat PDF verzia 4,5

c. konzultovať so zhotoviteľom práce na (každom) diele.

2.9. Zhotovitel’ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe 
technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. Zhotovitel’súhlasí so všetkými podmienkami 
zadanými v súťažných podkladoch a každé dielo sa zaväzuje dodať prevedení a kvalite 

zodpovedajúcej danej technológii spracovania, použitých materiálov a kvalite vstupných výrobných 
podkladov.

2.10. Zhotovitel’ zodpovedá za to, že (každé) dielo bude zhotovené v súlade s touto zmluvou, jej 
prílohami a prípadnými pokynmi objednávateľa, bude dodržiavať všeobecné záväzné predpisy a 
príslušné technické normy.

2.11. Zhotovitel’ sa zaväzuje zhotoviť (každé) dielo pre objednávateľa s odbornou starostlivosťou 
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje 
nebezpečenstvo, riadne a včas a dielo protokolárne odovzdá objednávateľovi, resp. osobe poverenej 

objednávateľom k prevzatiu diela.



2.12. Zhotovitel’ vyhlasuje, že všetky činnosti a úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom 
jeho podnikateľskej činnosti, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto 
zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela 
potrebné.

3. Cena a platobné podmienky
3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie každého diela, t.j. výroba každého čísla 

periodika podľa špecifikácie uvedenej v čl. 2. tejto zmluvy a v jej prílohách, vrátane jeho 

dodania, bola stanovená na základe výsledku postupu verejného obstarávania „Tlač 

mesačníka Pezinčan“ vyhláseného mestom Pezinok a ako Príloha č. 1 tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Celková cena diela bez DPH 16 227,- EUR
DPH 20% 3 245,40,- EUR
Celková cena diela s DPH 19 472,40,- EUR

3.2. Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky služby, práce 
a dodávky v zmysle predložených súťažných podkladov, ako aj všetky potrebné položky 

obsahujúce prípadné materiálové a iné vstupy tvoriace celkovú cenu každého diela.

3.3. Cenu diela bude možné zmeniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve podpísanými 

obidvoma zmluvnými stranami a v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

3.4. Cenu diela podľa 3.1. zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť na základe 
faktúry, ktorú je zhotovitel’ oprávnený vystaviť vždy k poslednému dňu kalendárneho 
mesiaca, v ktorom realizoval tlač konkrétneho čísla periodika a povinný doručiť 
objednávateľovi. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi.

3.5. Objednávateľ zaplatí fakturovanú sumu bezhotovostným prevodom na bankový účet 
zhotoviteľa uvedený vo faktúre. Ak by vo faktúre nebol uvedený bankový účet 
zhotoviteľa, objednávateľ prevod uskutoční na bankový účet zhotoviteľa uvedený záhlaví 

tejto zmluvy.

3.6. Každú vystavenú faktúru je zhotovitel’ povinný bez zbytočného odkladu doručiť 
objednávateľovi. Ak bude daňový doklad zhotoviteľa obsahovať nesprávne údaje, alebo 
nebude mať všetky zákonom stanovené náležitosti, objednávateľ takýto daňový doklad 
vráti zhotoviteľovi, spolu s uvedením nesprávnych alebo chýbajúcich údajov. Zhotovitel’ 
daňový doklad upraví alebo vydá nový daňový doklad. Dátum splatnosti začne znovu 

plynúť doručením správneho daňového dokladu.

4. Lehoty na dokončenie diela
4.1. Zhotovitel’ sa zaväzuje realizovať každé dielo a odovzdať ho objednávateľovi, resp. 

osobe poverenej objednávateľom, najneskôr v termíne dodania uvedenom v jednotlivých 
objednávkach . Objednávateľ sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie pre dodržiavanie 

týchto lehôt.



4.2. Objednávateľ si je vedomý, že dodržanie lehôt uvedených v objednávkach je závislé od 
riadneho a včasného zadania objednávky a súčinnosti objednávateľa dohodnutej v tejto 
zmluve. Lehota na vyhotovenie každého diela sa primerane predĺži o každý deň 

omeškania objednávateľa so zadaním objednávky alebo poskytnutím nevyhnutnej 

súčinnosti.

4.3. Zmeny oproti technickej špecifikácii predmetu zmluvy je potrebné dohodnúť písomne 

(postačí aj e-mailom) minimálne 3 pracovné dni pred zadaním objednávky.

5. Spôsob a miesto vykonania Diela
5.1. Miestom vykonania a odovzdania diela je miesto, kde sa bude realizovať polygrafické 

spracovanie diela, a ktoré je zhotovitel’ povinný objednávateľovi oznámiť najneskôr do 3 
dní odo dňa účinnosti zmluvy písomne alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví 

zmluvy.

5.2. Zhotovitel’ je povinný postupovať pri vykonávaní každého diela s odbornou 
starostlivosťou a podľa pokynov objednávateľa. V prípade nevhodnosti pokynov 
objednávateľa je zhotovitel’ povinný na nevhodnosť týchto pokynov písomne upozorniť. 
Pokiaľ objednávateľ na uvedenom pokyne trvá, nie je zhotovitel’ oprávnený sa od neho 

odchýliť. Objednávateľ nemá voči zhotoviteľovi nároky (z titulu porušenia zmluvy, vád, 
náhrady škody a pod.) spôsobené dodržaním nesprávneho pokynu objednávateľa, na 

ktorého nesprávnosť zhotovitel’ preukázateľne upozornil objednávateľa.

5.3. Zhotovitel’ nie je oprávnený poveriť vykonaním ktoréhokoľvek diela (čísla periodika) iné 
osoby (subdodávateľov) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Za 

subdodávateľov zodpovedá zhotovitel’, ako by dielo vykonal sám.

5.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonávať objednávky (zadania) jednotlivých čísiel 
periodika prostredníctvom redakcie periodika (mestské noviny PEZINČAN), ktorá bude 

bližšie upresňovať požiadavky na tlač jednotlivých čísiel periodika, ako aj zabezpečovať 

kontrolu a spolupôsobenie zo strany objednávateľa. Ohľadom ostatných záležitostí 
v rámci tejto zmluvy určil objednávateľ na spolupôsobenie so zhotoviteľom pani Ing. Evu 

Beladičovú.

6. Odovzdanie diela - Nebezpečenstvo škody - Vlastnícke právo
6.1. Zhotovitel’ splní svoju povinnosť vykonať dielo (každé jednotlivé číslo periodika) 

riadnym vykonaním a odovzdaním diela objednávateľovi, resp. osobe poverenej 
objednávateľom, v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, vrátane jej príloh. Pri prevzatí 
periodika vystaví zhotovitel’ dodací list a jedno podpísané vyhotovenie odovzdá 

objednávateľovi, resp. osobe poverenej objednávateľom.

6.2. Dielo sa považuje za riadne a včas dokončené, pokiaľ bolo vykonané bez vád 

anedorobkov a bolo bez výhrad prevzaté objednávateľom, resp. osobou poverenou 
objednávateľom. Prípadné výhrady / námietky k stavu preberaného periodika sa zapíšu 
v dodacom liste. Objednávateľ nie je povinný prevziať také dielo, ktoré vykazuje vady 
alebo nedorobky, ktoré samy o sebe či v spojení s inými bránia riadnemu použitiu diela.



6.3. Zhotovitel’ bude vlastníkom každého diela v priebehu jeho vykonávania a znáša 
nebezpečenstvo škody na diele. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na diele 

prechádza na objednávateľa po prevzatí každého čiastkového diela.

7. Zodpovednosť za vady diela
7.1. Zhotovitel’ sa zaväzuje, že dielo bude mať vlastnosti stanovené v zmluve,.

7.2. Vady diela uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne (postačí aj e-mailom), pričom 
v reklamácii vadu popíše. Zmluvné strany berú na vedomie, že periodikum je 

odovzdávané v zabalenom stave a pri odovzdaní a prevzatí (prehliadke) diela sú možnosti 
prehliadky a kontroly objednávateľom obmedzené, resp. nie je možná kontrola každého 

výtlačku periodika, objednávateľ preto nie je v omeškaní s oznámením vady, ktoré 
objektívne nebolo možné zistiť pri odovzdaní a prevzatí (vyexpedovaní) diela. Vo zvyšnej 

časti sa oznamovanie vád riadi príslušnými zákonnými ustanoveniami, predovšetkým § 

560 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.3. Zhotovitel’ je povinný zahájiť bezplatné odstránenie oprávnene reklamovanej vady 
a odstrániť ju v čo najkratšom možnom termíne pri zohľadnení záujmu objednávateľa, 
najneskôr však do 5 dní odo dňa od upozornenia zhotoviteľa za účelom odstránenia vady, 

pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnutá iná lehota.

7.4. Zhotovitel’je povinný nahradiť všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretím 
osobám z akéhokoľvek dôvodu spočívajúceho vo vykonaní každého čiastkového diela, 

jeho kvalite alebo v nesúlade s požiadavkami vyplývajúcimi z tejto zmluvy, vrátane jej 

príloh.

8. Sankcie
8.1. V prípade, že zhotovitel’je v omeškaní s riadnym ukončením ktoréhokoľvek čiastkového 

diela, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie vo výške 0,5% z ceny daného 
diela (periodika) za každý deň omeškania až do riadneho odovzdania a prevzatia diela. 
Objednávateľ má taktiež nárok na úhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia 

povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľom.

8.2. V prípade, že zhotovitel’ neodstráni reklamované vady (dodaním náhradných výtlačkov 
periodika, opravou už vyhotoveného periodika) v lehote určenej touto zmluvou (článok

7.3. zmluvy), má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny diela. Zároveň má 
objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla.

8.3. Zhotovitel’ sa zaväzuje, že v prípade spôsobenia škody, ktorá vznikne v dôsledku 
realizácie ktoréhokoľvek diela, bude znášať všetky náklady na jej odstránenie v plnej 

výške.

8.4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb za dielo v zmysle čl. 3. zmluvy, 

má zhotovitel’ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za 

každý deň omeškania.



Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok na náhradu 
škody.

Trvanie zmluvy a jej skončenie
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa jej účinnosti do 31.12.2023.

9.2. Platnosť tejto zmluvy končí:
a) uplynutím dohodnutej doby platnosti,
b) dohodou oboch zmluvných strán,
c) odstúpením od zmluvy.

9.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia 
zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti:
a) zhotovitel’ stratí oprávnenie vykonávať predmet zmluvy,
b) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie zhotovitel’ práva 

a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
c) zhotovitel’ bezdôvodne odmietne ktorúkoľvek objednávku (zadanie) objednávateľa 

na výrobu periodika,
d) ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvoľne zastavil realizáciu 

predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto 
zmluvy,

e) ak zhotovitel’ bude preukázateľne realizovať predmet tejto zmluvy v rozpore s 
dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel’ 
písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v stanovenej lehote,

f) zhotovitel’ je v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy v omeškaní s riadnym 
ukončením a odovzdaním diela, pričom termín vykonania diela upravený 
v objednávke bude prekročený o viac ako 7 dní.

9.4. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená od zmluvy 
odstúpiť, ak druhá zmluvná strana neplní riadne povinnosti uložené jej touto zmluvou 
(napr. nedodržanie dohodnutého štandardu, kvality diela či termínov). Pred odstúpením 
od zmluvy je odstupujúca zmluvná strana povinná druhú zmluvnú stranu písomne 
vyzvať na riadne plnenie povinností a poskytnúť jej dodatočnú lehotu na splnenie 
porušenej povinnosti v dĺžke najmenej 5 pracovných dní odo dňa prijatia písomnej 

výzvy.

9.5. Odstúpenie od zmluvy vyžaduje písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej 
strane. Zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej 

strane.

9.6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem 
nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné 
sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky 
a zodpovednosti za vady.

9.7. V prípade ukončenia zmluvy z akéhokoľvek dôvodu je zhotovitel’ povinný vrátiť 
objednávateľovi všetky podklady a materiály, ktoré od neho získal na účelom plnenia 

tejto zmluvy. V prípade, ak to nebude možné, je zhotovitel’ povinný zdržať sa



akéhokoľvek použitia takýchto materiálov a dokumentov a je povinný zachovávať 
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri plnení tejto zmluvy 
alebo v súvislosti s touto zmluvou. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické 
informácie, o ktorých sa na základe tejto zmluvy dozvedeli, nesprístupnia tretím osobám 

a tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako je plnenie tejto zmluvy, a to až do momentu 

písomného zbavenia mlčanlivosti druhou zmluvnou stranou.

10. Záverečné ustanovenia
10.1. Táto zmluva sa riadi slovenským právom. Ak nie je dohodnuté inak, sú pre riešenie 

akýchkoľvek sporov medzi objednávateľom a zhotoviteľom vyplývajúcich z tejto 

zmluvy príslušné súdy Slovenskej republiky.

10.2. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená postúpiť (alebo inak previesť) akékoľvek či 
všetky práva zo zmluvy a preniesť (alebo inak previesť) akékoľvek či všetky svoje 

povinnosti zo zmluvy na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej 

zmluvnej strany.

10.3. Na spolupôsobenie s objednávateľom určil zhotovitel’ Ing. Francescu Röthovú - New 
Business & Account Manager. Na spolupôsobenie so zhotoviteľom určil objednávateľ 

pani Ing. Evu Beladičovú.

10.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú informovať o všetkých okolnostiach a zmenách, 

ktoré majú vplyv na plnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Rovnaké účinky 
ako doručenie akéhokoľvek písomného právneho úkonu zmluvnej strane má odmietnutie 

zmluvnej strany takúto písomnosť prevziať. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si 

navzájom súčinnosť k plneniu podľa zmluvy.

10.5. Zmluva je vyhotovená v 3 (troch) vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z ktorých 2 (dve) 

vyhotovenia obdrží objednávateľ a 1 (jedno) vyhotovenie obdrží zhotovitel’.

10.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle príslušných ustanovení 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 a v zmysle § 47a ods. 

1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

10.7. V prípade, že je alebo sa stane niektoré z ustanovení zmluvy neplatné, neúčinné alebo 
nevykonateľné, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných 
zmluvných dojednaní. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť pre 

to, aby neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie zmluvy bolo nahradené 
takým ustanovením platným, účinným a vykonateľným, ktoré v najvyššej možnej miere 

zachováva ekonomický účel zamýšľaný neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným 

ustanovením zmluvy. To isté platí i pre prípad zmluvnej medzery.



10.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola spísaná podľa 
ich pravej a slobodnej vôle, jasne, vážne a zrozumiteľne, a že nebola dojednaná v tiesni 

ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií - Cenová ponuka
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