
 

 

RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 602019 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Obchodný zákonník“) a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami 

Kupujúci:   
Obchodné meno: Slovenská agentúra životného prostredia 
Sídlo: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 
IČO:   00 626 031 
DIČ:  2021125821 
IČ DPH:    SK2021125821 
zastúpený: RNDr. Richard Müller, PhD., generálny riaditeľ 
IBAN:  
 (ďalej aj ako „kupujúci“) 
 
a 
 
Predávajúci: 
Obchodné meno:   Remarkable PRO sro 

Sídlo: Dlhé Diely I/4B, 841 04  Bratislava 

IČO:  51403919  
DIČ: 2120678318 
IČ DPH:    SK2120678318 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I ddiel: Sro, vložka číslo: 131308/B 

zastúpený:             Ing. Anton Prno MBA 

IBAN:               
(ďalej aj ako „predávajúci“) 
 
(kupujúci a predávajúci ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

Preambula 
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s výsledkom verejnej súťaže na predmet nadlimitnej zákazky 
„Propagačné predmety“, ktorej Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 167/2019 zo dňa 19.082019 pod zn.: 23063-MST a  v súlade so zákonom 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").  

Ponuka predávajúceho bola vo verejnej súťaži vyhodnotená ako úspešná, na základe čoho zmluvné strany 
uzatvárajú túto zmluvu s cieľom dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle 
vyhláseného verejného obstarávania.  

 
I. 

Predmet plnenia  

1. Predávajúci sa týmto zaväzuje na základe objednávok zadaných kupujúcim v súlade s podmienkami  
Čl. II. a Čl. III. tejto zmluvy dodávať kupujúcemu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve tovar 
špecifikovaný v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky tejto zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k 
tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje objednaný a riadne dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú 
zmluvnú cenu v zmysle Čl. IV. tejto zmluvy. Kupujúci sa uzavretím tejto zmluvy nezaväzuje objednať 
tovar v záväznom rozsahu, objednávky budú zo strany kupujúceho vystavované výlučne podľa jeho vôle 
a jeho aktuálnych potrieb.  

2. Jednotlivé plnenia tejto zmluvy sa budú realizovať na základe čiastkových objednávok, ktoré budú mať 
formu písomnej objednávky v zmysle ustanovení tejto zmluvy a budú v nej špecifikované všetky detaily 
tovaru v súlade s opisom predmetu zákazky uvedeným v Prílohe č.1 - Opis predmetu zákazky, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „objednávka“). 

 
II. 

Tovar a uzatváranie objednávok 



 

 

2.1 Tovar je presne špecifikovaný v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky a v Prílohe č.2 – Cenová tabuľka - 
položkový rozpočet tejto zmluvy. Kupujúci bude v súlade s touto zmluvou od predávajúceho kupovať tovar, 
a to na základe písomnej objednávky na dodanie dohodnutého tovaru. Objednávka kupujúceho musí byť 
úplná.  

2.2 Za úplnú objednávku sa podľa tejto zmluvy považuje len objednávka čitateľná, vystavená v súlade s bodom 
2.1 a v súlade s týmto bodom tejto zmluvy a podpísaná oprávneným zástupcom kupujúceho. 

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávka kupujúceho musí obsahovať najmä: 
(i) názov a sídlo kupujúceho, bankové spojenie, IČO, DIČ, IČ DPH, 
(ii) špecifikáciu tovaru v zmysle Prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky a Prílohy č.2 – Cenová tabuľka 

- položkový rozpočet tejto zmluvy a množstvo objednávaného tovaru,  
(iii) špecifikáciu loga spolu s určením tovaru, na ktorý sa má konkrétny typ loga umiestniť, vrátane 

slovného opisu umiestnenia požadovaných logotypov na tovare, 
(iv) miesto dodania tovaru, 
(v) lehotu, v ktorej má byť tovar dodaný (doba dodania), 
(vi) dátum vystavenia objednávky, 
(vii) názov operačného programu, prioritnej osi, číslo ITMS projektu, ak je tovar financovaný z 

finančných prostriedkov EÚ. 

3. Kupujúci sa zaväzuje, že objednávku doručí kontaktnej osobe predávajúceho uvedenej v bode 10.1 tejto 
zmluvy v súlade s bodmi 10.9 a 10.10 tejto zmluvy. 

4. Predávajúci je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni doručenia objednávky od kupujúceho 
potvrdiť príjem a akceptáciu objednávky v súlade s bodmi 10.9 a 10.10 tejto zmluvy. Potvrdením 
objednávky zo strany predávajúceho, sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa príslušnej 
objednávky do dohodnutého miesta dodania a doby dodania určenej v objednávke alebo v tejto zmluve.  

5. Predávajúci bezodkladne po prijatí a akceptácii objednávky v zmysle bodu 2.4 tohto článku, zašle 
kupujúcemu grafický návrh umiestnenia, spracovania a farby logo typov v zmysle bodu 2.2 písm. (iii) na 
schválenie. Kupujúci schváli predložený grafický návrh najneskôr do 3 dní odo dňa jeho doručenia, 
prípadne doručí predávajúcemu svoje pripomienky spolu s určením lehoty na ich zapracovanie. Po 
zapracovaní pripomienok predávajúci opätovne zašle prepracovaný grafický návrh kupujúcemu na 
schválenie. Kupujúci schváli predložený prepracovaný grafický návrh najneskôr do 3 dní odo dňa jeho 
doručenia. Finálny grafický návrh musí byť kupujúcemu k dispozícii najneskôr 7 dní pred dňom doručenia 
tovaru v zmysle bodu 2.2 písm. (v) tohto článku zmluvy.  

6. Kupujúci si vyhradzuje právo zmeniť existujúce logo typy alebo rozšíriť ich zoznam uvedený v  Prílohe č. 
1 - Opis predmetu zákazky tejto zmluvy počas celej doby platnosti tejto zmluvy. Skutočnosť v zmysle 
predchádzajúcej vety je kupujúci povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu v súlade s bodom 10.9 
a 10.10 tejto zmluvy.  

 
III. 

Podmienky zadávania čiastkových objednávok 

1. Kupujúci a predávajúci sa pri uzatváraní a plnení objednávok budú riadiť platnými ustanoveniami zákona 
Obchodného zákonníka. 

2. Ak objednávka neustanoví inak, právny vzťah medzi zmluvnými stranami založený objednávkami sa bude 
riadiť ustanoveniami tohto bodu:  

1.Predmet objednávky 

(i) Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu dohodnutý tovar, previesť na neho vlastnícke právo k 
tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť predávajúcemu a dohodnutý tovar 
prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v dohodnutej výške. 

(ii)  Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar: 

- v dohodnutom množstve podľa objednávky kupujúceho a podľa jeho požiadaviek uvedených 
v objednávke, 

- v predpísanej alebo schválenej akosti (pokiaľ je záväzne ustanovená alebo pokiaľ to vyplýva 
z osobitných predpisov, napr. technických noriem) alebo v akosti uvádzanej výrobcom, inak 
v obvyklej akosti, 



 

 

- s vyznačenými údajmi o výrobcovi a tovare, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 
v riadnom obale, pričom tovar bude riadne uspôsobený na prepravu. 

2. Doba dodania a miesto dodania 

(i) Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v dohodnutej dobe a do miesta dodania, určeného 
v objednávke kupujúceho. V prípade, ak sa zmluvné strany v objednávke nedohodnú inak, doba 
dodania tovaru je 21 dní odo dňa doručenia potvrdenia objednávky predávajúcim kupujúcemu. 
Kupujúci môže stanoviť v objednávke dlhšiu alebo kratšiu lehotu na dodanie predmetu zákazky 
primeranú objednávanému množstvu tovaru.   

(ii) Povinnosť predávajúceho dodať kupujúcemu tovar je splnená tým, že kupujúcemu umožní s 
tovarom nakladať (t. j. tovar prevziať) v dohodnutom mieste dodania. 

(iii) Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom mieste dodania. 

(iv) Miestom dodania je sídlo kupujúceho alebo kontaktné miesto kupujúceho podľa špecifikácie 
miesta plnenia uvedeného v objednávke. Miestom dodania sa pre účely tejto zmluvy rozumejú 
nasledujúce miesta:  

 
• Tajovského 28,975 90 Banská Bystrica  
• Karloveská 2, 841 04 Bratislava  
• Grösslingová 35, 811 09 Bratislava 
• Kolárovská 55, 946 14, Zemianska Olča 
• Dolný Val 20, 010 01 Žilina  
• Dlhá 3, 971 01, Prievidza 

 (v) V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré predávajúcemu bránia v splnení jeho 
povinnosti dodať tovar kupujúcemu v dojednanej dobe podľa riadnej a úplnej objednávky 
kupujúceho, predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho. Lehota na 
dodanie tovaru sa primerane predlžuje o dobu trvania týchto prekážok. 

(vi)  Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú v dobe od potvrdenia objednávky do dňa 
dodania tovaru kupujúcemu ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami 
neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bude predávajúcemu alebo 
kupujúcemu brániť v plnení zmluvných povinností, bude zmluvná strana, ktorá je povinná plniť 
záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy a/alebo z objednávky, primerane zbavená zodpovednosti za 
čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov v čase trvania okolností. 

3. Prevzatie tovaru 

(i) Pri prevzatí tovaru v dohodnutom mieste dodania je kupujúci povinný dodaný tovar prezrieť. 

(ii) Prevzatie riadne dodaného tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu písomne potvrdiť v 
akceptačnom/preberacom protokole (ďalej len „dodací list“). Jedna kópia dodacieho listu ostáva kupujúcemu 
a druhá predávajúcemu.  

(iii) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho vždy v čase, keď prevezme tovar v zmysle a 
spôsobom uvedeným v ods. (ii) tohto bodu zmluvy.  

4. Zodpovednosť za vady a záruka za akosť 

(i) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar určený v objednávke v okamihu, keď prechádza 
nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vady tovaru vyskytnú po prevzatí dohodnutého 
tovaru v záručnej dobe. 

(ii) Predávajúci preberá záväzok zo záruky za akosť dodaného tovaru, pričom dĺžka záručnej doby pre jednotlivé 
tovary je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov; záručná doba začne plynúť odo dňa dodania tovaru kupujúcemu, 
uvedenom v dodacom  liste. 

(iii) Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí kupujúci uplatniť u predávajúceho 
v záručnej dobe, inak zaniknú. 

(iv) Kupujúci je povinný vady tovaru bez zbytočného odkladu po ich zistení písomne oznámiť kontaktnej osobe 
predávajúceho uvedenej v bode 10.1 tejto zmluvy. V oznámení o vadách tovaru (ďalej len „uplatnenie 
záruky“) musí kupujúci vady špecifikovať.  

(v) Predávajúci sa zaväzuje, že vybaví reklamáciu kupujúceho bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do siedmich pracovných dní odo dňa písomného oznámenia vád tovaru podľa ods. (iv) tohto 
bodu zmluvy. Ak sa predávajúci v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že uplatnenie záruky je oprávnené a 
predávajúci súhlasí s oznámenými vadami tovaru (ďalej len „oprávnená reklamácia“). 



 

 

(vi) Uplatnenie záruky v zmysle ods. (iv) tohto bodu zmluvy musí obsahovať:  

a) číslo objednávky,  

b) presnú identifikácia tovaru podľa objednávky, resp. Prílohy č.1 - Opis predmetu zákazky tejto 
zmluvy, 

c) popis vady tovaru alebo spôsob ako sa vada tovaru prejavuje, 

d) počet vadných kusov tovaru,  

e) určenie spôsobu uspokojenia nároku zo záruky podľa ods. (vii) tohto bodu zmluvy. 

(vii) V uplatnení záruky je kupujúci povinný určiť aké nároky si uplatňuje zo záruky. V prípade oprávnenej  
reklamácie môže kupujúci požadovať podľa svojho uváženia:  

a) vrátenie zaplatenej kúpnej ceny za tovar vykazujúci vady akosti a/alebo vady druhu,  

b) zľavu z kúpnej ceny za tovar vykazujúci vady akosti,  

c) výmenu tovaru vykazujúceho vady akosti za bezchybný tovar a/alebo vady druhu tovaru za tovar 
identifikovaný v objednávke,  

d) opravu tovaru vykazujúceho vady akosti, ak sú vady tovaru opraviteľné. 

(viii) Popri nárokoch ustanovených v ods. (vii) tohto bodu zmluvy má kupujúci nárok na náhradu škody. 

(ix) V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa ods. (vii) písm. a) alebo písm. b) tohto bodu zmluvy je 
predávajúci povinný vystaviť a doručiť kupujúcemu dobropis (oprava základu dane s náležitosťami podľa 
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov) so splatnosťou 30 kalendárnych dní odo dňa jeho 
doručenia kupujúcemu.  

(x) V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa ods. (vii) písm. c) tohto bodu zmluvy je predávajúci 
povinný vymeniť tovar vykazujúci vady akosti a /alebo vady druhu za bezchybný tovar do 15 dní odo dňa 
doručenia uplatnenia záruky a v prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa ods. (vii) písm. d) tohto 
bodu  zmluvy je predávajúci povinný vykonať opravu tovaru do 30 dní odo dňa doručenia uplatnenia záruky. 
V oboch prípadoch zabezpečí odobratie tovaru vykazujúceho vady akosti a /alebo vady druhu z miesta 
dodania tovaru a dodanie bezchybného alebo opraveného tovaru na miesto dodania tovaru predávajúci na 
svoje náklady. 

(xi) Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym užívaním tovaru. Predávajúci tiež nezodpovedá za 
vady, pokiaľ z povahy určitého tovaru vyplýva, že jeho životnosť je kratšia než záručná doba uvedená v ods. 
(ii) tohto bodu zmluvy a keď pri obvyklom užívaní takéhoto tovaru dôjde k jeho celkovému opotrebovaniu 
ešte pred uplynutím záručnej doby uvedenej v ods. (ii) tohto bodu zmluvy. 

 

 
IV. 

Kúpna cena a platobné podmienky 

1. Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cenách. 

2. Cena jednotlivých položiek tvoriacich predmet zmluvy je uvedená v Prílohe č. 2 – Cenová tabuľka - 
položkový rozpočet. Jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 2 – Cenová tabuľka - položkový rozpočet sú 
záväzné, celková cena je predpokladaná. Skutočná celková cena bude určená počtom skutočne dodaného 
tovaru počas doby plnenia tejto zmluvy a jeho jednotkových cien, pričom neprekročí maximálnu cenu, 
ktorá je dohodnutá vo výške 595 706,67 EUR bez DPH (slovom päťstodevedesiatpäťtisícsedemstošesť 
eur  67 centov (ďalej len „Maximálna cena“). Jednotkové ceny počas platnosti tejto zmluvy sú pevné 
a nemenné, pokiaľ nenastane situácia v bode 4.5 tejto zmluvy. Daň z pridanej hodnoty (DPH) bude 
pripočítaná k jednotkovým cenám vo výške stanovenej platným zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) v deň vzniku daňovej povinnosti a 
uplatňovaná v súlade s ustanoveniami tohto zákona. Kupujúci nie je povinný vyčerpať Maximálnu cenu 
uvedenú v tomto bode zmluvy. Kupujúci nie je oprávnený požadovať a predávajúci  nie je povinný dodať 
tovar v rozsahu, v ktorom by jeho dodaním  (resp. vyúčtovaním a vyfakturovaním) kupujúcemu bola 
prekročená Maximálna cena. Predávajúci bezodkladne upozorní kupujúceho, ak by dodaním tovaru mala 
byť prekročená Maximálna cena, pričom ak kupujúci neurčí v danom čase inak (najmä nezmenší rozsah 
objednávaného tovaru), predávajúci tovar nedodá.  

3. Pokiaľ sa v Prílohe č. 2 – Cenová tabuľka - položkový rozpočet tejto zmluvy nachádza niektorý z tovarov 
viackrát a je ocenený rôznymi jednotkovými cenami, platí, že zmluvnou cenou bude najnižšia jednotková 
cena z uvedených cien. 



 

 

4. V kúpnej cene tovaru sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s plnením predmetu zmluvy, 
najmä potlač, doprava a dodanie tovaru do dohodnutého miesta dodania kupujúcemu a vykládka tovaru. 

5. V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy bude ukončená výroba niektorého z druhov tovaru uvedeného v 
Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky tejto zmluvy, musí byť táto skutočnosť kupujúcemu doložená 
písomným vyhlásením výrobcu. Predávajúci je zároveň povinný ponúknuť kupujúcemu plne funkčný tovar 
s minimálne rovnakými, resp. vyššími parametrami a vlastnosťami, aké mal tovar, ktorého výroba bola 
ukončená. Cena náhradného tovaru nesmie byť vyššia ako cena pôvodného tovaru, ktorého výroba bola 
ukončená. Ak trhová cena ponúknutého náhradného tovaru bude v danom období nižšia ako cena 
pôvodného tovaru, tak jednotková cena bude určená ako nižšia cena z nasledovných cien: 

(i) z trhovej ceny, ktorá bude vypočítaná ako priemerná cena rovnakého typu tohto tovaru od piatich 
rôznych predajcov na trhu, z ktorých jedným z povinne oslovených predajcov v rámci prieskumu 
trhu bude predávajúci a prieskum trhu vykoná kupujúci; alebo 

(ii) z ponukovej ceny predloženej predávajúcim v prieskume trhu. 

6. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny riadnym dodaním tovaru kupujúcemu do 
dohodnutého miesta dodania v dohodnutom množstve a kvalite, potvrdením dodacieho listu kupujúcim a 
doručením faktúry za predmetné plnenie Kupujúcemu. 

7. Predávajúci vystaví faktúru za dodaný tovar s 30-dňovou lehotou splatnosti kupujúcemu vždy po dodaní a 
prevzatí predmetu plnenia definovaného v objednávke kupujúcim. Splatnosť faktúry začína plynúť 
doručením faktúry kupujúcemu. Predávajúci pošle vystavenú faktúru na adresu sídla kupujúceho uvedenú 
v záhlaví tejto zmluvy alebo na adresu uvedenú v objednávke. Súčasťou faktúry bude oprávnenými 
osobami obojstranne potvrdená objednávka a kópia dodacieho listu potvrdeného kupujúcim. Faktúry budú 
vystavené a uhradené v oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu vystavenia príslušnej 
faktúry, ak sa v objednávke pre konkrétny tovar nedohodne inak. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra bude spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle Zákona 
o DPH. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení Zákona o DPH a podľa 
tohto článku tejto zmluvy, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na doplnenie alebo 
prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. Nová 30-dňová lehota splatnosti začne 
plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry kupujúcemu. 

9. Všetky faktúry budú uhrádzané výhradne bezhotovostne prevodným príkazom na účet predávajúceho 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom jej odpísania z účtu 
kupujúceho. 

 
 

V. 
Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody 

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru dňom prevzatia tovaru, tzn. podpísaním  dodacieho listu 
kupujúcim s vyznačením riadneho dodania tovaru. 

 
VI. 

Zmluvné sankcie a ďalšie dojednania 

1.V prípade ak predávajúci nedodrží lehotu na dodanie tovaru stanovenú v objednávke, má kupujúci nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru, a to za každý čo i len začatý deň omeškania. 

2.V prípade, že dodaný tovar bude mať vady a vady nebudú predávajúcim odstránené podľa bodu 3.2.4 tejto 
zmluvy v dohodnutom termíne, má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru za 
každý čo i len začatý deň omeškania až do úplného odstránenia vady, a to za každú vadu.  

3.V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúr má predávajúci nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo 
výške 0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý čo i len začatý deň omeškania. 

4.Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty si oprávnená strana uplatní doručením penalizačnej faktúry druhej 
zmluvnej strane so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia povinnej zmluvnej strane.  

5.Vznikom povinnosti predávajúceho zaplatiť zmluvnú pokutu a ani jej skutočným zaplatením nie je dotknutý 
nárok kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti predávajúceho a náhrada 
škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená, pričom zmluvná pokuta sa na náhradu škody 
nezapočítava. 



 

 

6.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 objednávky 
a dodanie tovaru podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

7.Predávajúci sa zaväzuje, že bude s kupujúcim bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by 
mohli negatívne ovplyvniť proces dodania dohodnutého tovaru podľa tejto zmluvy, a že bude kupujúcemu 
oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť dohodnutý termín pre dodanie tovaru v zmysle 
objednávky. 

8.Predávajúci je oprávnený plnením vybraných častí tejto zmluvy poveriť svojich subdodávateľov. Zoznam 
subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. V zozname subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia 
každého subdodávateľa vo finančnom vyjadrení z celkovej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať 
za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak to vyplýva zákona č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí byť 
subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.  

9.V prípade, ak má počas plnenia zmluvy predávajúci záujem zmeniť alebo doplniť svojich subdodávateľov, je 
povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: 

a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ak táto povinnosť vyplýva z uvedeného zákona, 

b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť 
predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, 
ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené), 

c) predávajúci oznámi kupujúcemu návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. 

10. Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 6.9 písm. c) tejto zmluvy a aktualizovaným 
znením Prílohy č. 3 Zoznam subdodávateľov musí predávajúci predložiť kupujúcemu najneskôr 3 pracovné 
dni pred začatím plánovanej subdodávky. Kupujúci má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené 
podmienky uvedené v bode 6.9 tejto zmluvy. 

11. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie 
subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto 
bodu. 

12. V prípade, ak predávajúci využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto zmluvy subdodávateľa, 
predávajúci za konanie subdodávateľa voči kupujúcemu zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám. 

13. V prípade porušenia niektorej z povinností predávajúceho podľa bodov 6.8 až 6.10 tohto článku tejto 
zmluvy (napr. neodovzdanie Zoznamu subdodávateľov, neoznámenie prípadnej zmeny subdodávateľa, 
nenahradenie subdodávateľa v prípade výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora počas 
trvania tejto zmluvy) je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 10 
000,00 EUR (slovom: desaťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie týchto povinností, a to aj opakovane. 

 

 
VII. 

Zodpovednosť za škodu 

1. Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu, zavinenú škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti 
s plnením príslušnej objednávky za ďalej uvedených podmienok. 

2. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s 
plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať z okolností vylučujúcich 
zodpovednosť v zmysle § 374 a nasl. Obchodného zákonníka. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú 
obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. 

3. Ustanovenie bodu 7.2 tohto článku sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená 
písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, akonáhle 
sa o ich výskyte dozvedela. 

 
VIII. 

Doba platnosti  



 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 24 kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia jej 
účinnosti alebo do vyčerpania Maximálnej ceny uvedenej v bode 4.2 tejto zmluvy podľa toho, ktorá z 
uvedených skutočností nastane skôr. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade 
s § 47 a 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 (ďalej len „Zákon o slobode informácií“). Predávajúci berie na 
vedomie, že zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa Zákona o slobode informácií a súhlasí s jej 
zverejnením v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Ak predávajúci 
podá návrh na zverejnenie tejto zmluvy v Obchodnom vestníku je povinný o podaní návrhu bezodkladne 
informovať kupujúceho. Ak je zmluva zverejnená viacerými spôsobmi, rozhodujúce pre nadobudnutie 
účinnosti tejto zmluvy je zverejnenie zmluvy kupujúcim v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom 
vlády Slovenskej republiky. 

IX. 

Ukončenie zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov 

9.1 Táto zmluva trvá až do kým nenastane jedna z okolností uvedených v bode 8.1 tejto zmluvy alebo pokiaľ 
nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Táto zmluva zanikne aj 
písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od zmluvy jednej zo zmluvných strán.  

9.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zmluva zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. 
Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných 
strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku 
dňu zániku zmluvy dohodou.  

3. Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch ustanovených zákonom a v prípadoch uvedených 
v tejto zmluve. 

4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy najmä v prípade, ak: 

4.1. v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie predávajúceho pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 
32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, 

 

4.2. zmluva nemala byť uzavretá s predávajúcim v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z 
právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou 
o fungovaní Európskej únie, 

4.3.       kupujúci mal tri a viac oprávnených reklamácií k podstatnej časti dodávky tovaru a to: 

(i) predávajúci nedodal tovar v požadovanej lehote podľa bodu 3.2.2 ods. (i) tejto zmluvy 

(ii) predávajúci dodal iný tovar ako je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy alebo špecifikovaný 
v objednávke, 

(iii) predávajúci nedodal tovar v požadovanej kvalite, 

(iv) predávajúci nedodal tovar vôbec,   

4.4. predávajúci koná v rozpore s touto zmluvou a/alebo objednávkou a/alebo všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a na písomnú výzvu kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej 
primeranej lehote neodstráni, 

4.5. predávajúci nebol v čase uzavretia tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora 
alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, 

4.6. z iných dôvodov uvedených v § 19 zákona o verejnom obstarávaní. 

5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak kupujúci poruší túto zmluvu podstatným 
spôsobom. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje, ak sa kupujúci dostane do omeškania 
s úhradou faktúry viac ako 14 dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry. Pre vylúčenie pochybností 
sa zmluvné strany dohodli, že predávajúci je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od jednotlivej 
objednávky, ktorej sa omeškanie s úhradou faktúry týka, ako aj od celej tejto zmluvy.   

6. V prípade, ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle čl. VII. tejto zmluvy trvajú dlhšie ako 30 dní, 
je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť. 



 

 

7. Právne účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
druhej zmluvnej strane. 

8. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v 
ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. 

9. Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom 
prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy alebo odmietnutím prevziať odstúpenie od tejto zmluvy. Na 
doručovanie odstúpenia od tejto zmluvy sa použije bod 10.9 a 10.10 tejto zmluvy. 

10. Ukončením platnosti tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto 
zmluvy, okrem nárokov na úhradu už poskytnutého plnenia, spôsobenej škody, nárokov na dovtedy 
uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok kupujúcich na bezplatné odstránenie 
zistených vád dodania, resp. záručných vád. 

 
X. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

10.1   Zmluvné strany pre účely tejto zmluvy určujú kontaktné osoby zodpovedné za komunikáciu v súvislosti s 
touto zmluvou takto: 

(i)   za predávajúceho: 
meno:    Anton Prno 
tel:          
e-mail:    

(ii)  za kupujúceho: 
meno:     
tel:  
e-mail:    

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomným a očíslovaným dodatkom 
k tejto zmluve po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a podpísané oprávnenými osobami zmluvných 
strán. Uvedené sa netýka zmeny kontaktných osôb uvedených v bode 10.1 tejto zmluvy, ktoré môže 
príslušná zmluvná strana písomne oznámiť druhej zmluvnej strane do troch pracovných dní odo dňa vzniku 
uvedenej zmeny. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že na oznámenie 
zmeny kontaktných osôb nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve. 

3. Zmluvné strany sa v súlade s § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že záväzkový vzťah založený 
touto zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku 
sporov medzi zmluvnými stranami týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať 
iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej 
republiky. 

4. Predávajúci sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly, auditu súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.  

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

(i) Riadiaci orgán a ním poverené osoby, 

(ii)Odbor vnútorného auditu kupujúceho a nimi poverené osoby, 

(iii)Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 
poverené osoby, 

(iv) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 

(iv)Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

(v)Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

(vi) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. (i) až (v) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej únie. 

Predávajúci je povinný strpieť kontrolu zo strany Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o NFP medzi 
poskytovateľom a prijímateľom NFP. 



 

 

5. Za strpenie výkonu kontroly/auditu a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly/auditu neprináleží 
predávajúcemu žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie. Táto povinnosť trvá aj po zániku tejto zmluvy. V 
prípade zmeny legislatívnych aktov je predávajúci povinný podriadiť sa kontrole príslušných orgánov tak, 
aby bol dosiahnutý účel sledovaný týmto ustanovením tejto zmluvy. Predávajúci je povinný predovšetkým 
oznámiť nákladovú štruktúru plnenia podľa tejto zmluvy na základe požiadavky kupujúceho alebo 
oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb, dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného 
charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tohto bodu zmluvy. 
Za účelom preventívneho riešenia problémov spojených s preukazovaním realizácie plnení podľa tejto 
zmluvy je oprávnený požadovať tieto podklady aj kupujúci. 

6. Táto zmluva sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci štyri (4) 
vyhotovenia a predávajúci dve (2) vyhotovenia. 

7. Ak zanikne jedna zo zmluvných strán, jej práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na jej 
právneho nástupcu. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto 
zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto zmluvou, tzn. akákoľvek 
písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s touto zmluvou a objednávkou (každá z nich 
ďalej ako „oznámenie“) si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že 
budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 
Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom 
doporučenej zásielky. V prípade, že si zmluvná strana neprevezme písomnosť zasielanú doporučenou 
poštou a uloženú na pošte v odbernej lehote, písomnosť sa považuje za doručenú tretím dňom po vrátení 
písomnosti odosielateľovi, aj keď sa adresát o obsahu uloženej písomnosti nedozvedel. Pre operatívnu 
komunikáciu zmluvných strán sa môže využívať forma elektronickej komunikácie, napr. v podobe emailu, 
pričom platia údaje určené pre elektronickú komunikáciu podľa bodu  10.1. Zmluvné strany si zároveň 
dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo 
prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie kupujúcemu je možné výlučne v úradných hodinách kupujúceho. 
Uvedené platí, ak táto zmluva neustanovuje inak. 

10. Oznámenie podľa bodu 10.2 tohto článku adresované druhej zmluvnej strane, zašle zmluvná strana na 
adresu v záhlaví tejto zmluvy, osobe uvedenej v bode 10.1 tohto článku, prípadne inej osobe, ktorú zmluvná 
strana  priebežne písomne oznámi druhej zmluvnej strane v súlade s bodom 10.2 tohto článku.  

11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

 
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2 Cenová tabuľka - položkový rozpočet  

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľo 

 

V Banskej Bystrici dňa       V Bratislave dna  

 

 
Kupujúci: Predávajúci: 
 
 
_______________________________                                           ________________________________ 
Za Slovenskú agentúru životného prostredia     Za Remarkable PRO 
RNDr. Richard Müller, PhD., generálny riaditeľ    Ing. Anton Prno MBA 
 


