
INŠTITÚT PRE VÝSKUM PRÁCE A RODINY 

Institute   for   Labour   and   Family   Research 
ŽUPNÉ NÁMESTIE Č. 5-6 

812 41 BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky/ Prieskum trhu 

1 Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Inštitút pre výskum práce a rodiny (ďalej IVPR) 

Župné námestie 5-6 

812 41 Bratislava  

IČO: 308474 51 

 

2 Kontaktná osoba:   

JUDr. Martin Boržík, LL.M. 

Telefón: 0915/995846 

E-mail: martin.borzik@smarting.sk  

Internetová adresa: www.ivpr.gov.sk  

3. Názov predmetu zákazky:  

Dodanie štúdie – rozpracovanie dvoch variantov (modelov) systému rezortného vzdelávania v 

oblasti sociálnej inklúzie vo forme štúdií uskutočniteľnosti (feasibility studies). 

 

4. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky: 

Bratislava 

5. Stručný opis zákazky 

Predmetom zadávania zákazky sú špecifické služby, ktoré nie sú bežne dostupnou službou – 

vytvorenie písomného dokumentu – štúdií uskutočniteľnosti, v ktorých úspešný uchádzač 

v štruktúrovanej forme rozpracuje dva varianty (modely) systému rezortného vzdelávania 

v oblasti podpory sociálnej inklúzie na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných 

požiadaviek, ktoré sú uvedené v tejto výzve. 

6. Celkové množstvo, rozsah, špecifikácia : 

Rozsah a špecifikácia: 

Úspešný uchádzač podrobne rozpracuje dva varianty (modely) systému rezortného vzdelávania 

v oblasti podpory sociálnej inklúzie (konkrétne (1) centralizovaný a (2) strategicky 

decentralizovaný), ktoré boli schválené ako výsledok podaktivity 1.3.1 národného projektu 

s názvom Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu 

a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu – I. ITMS kód: 27120130721 - 

27130230023 (ďalej len „NP“). 
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Predmetom spracovania je teda súhrnný dokument, ktorý bude rámcovo zložený z týchto častí: 

- Úvod 

- Podrobne rozpracovaný 1. variant - centralizovaný model systému rezortného 

vzdelávania v oblasti podpory sociálnej inklúzie v rámcovej štruktúre: 

- Dôvody potreby zavedenia rezortného systému vzdelávania v oblasti podpory sociálnej 

inklúzie 

- Obsahové zameranie systému a jeho cieľové skupiny 

- Právna analýza realizovateľnosti systému 

- Technicko-organizačná analýza realizovateľnosti systému 

- Finančná analýza realizovateľnosti systému 

- Vzťah systému k MPSVR SR a jeho inštitúciám 

- Vzťah systému k ostatným systémom/zložkám celoživotného vzdelávania (napr. k 

univerzitnému) 

- Identifikácia príležitostí a ohrození 

- Podrobne rozpracovaný 2. variant -  strategicky decentralizovaný model systému 

rezortného vzdelávania v oblasti podpory sociálnej inklúzie v rámcovej štruktúre: 

- Dôvody potreby zavedenia rezortného systému vzdelávania v oblasti podpory sociálnej 

inklúzie 

- Obsahové zameranie systému a jeho cieľové skupiny 

- Právna analýza realizovateľnosti systému 

- Technicko-organizačná analýza realizovateľnosti systému 

- Finančná analýza realizovateľnosti systému 

- Vzťah systému k MPSVR SR a jeho inštitúciám 

- Vzťah systému k ostatným systémom/zložkám celoživotného vzdelávania (napr. k 

univerzitnému) 

- Identifikácia príležitostí a ohrození 

- Porovnanie výhod a rizík oboch variantov systému 

 

Súčasťou dodania služby bude priebežná spolupráca (telefonická, e-mailová) s garantkou NP 

a so sekciou sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR ako zadávateľom. Očakáva sa 

predstavenie oboch variant na zasadnutí Riadiaceho výboru NP a vedenie diskusie s jeho 

členkami, ktorej výsledky úspešný uchádzač zapracuje do výsledného dokumentu podaktivity 

1.3.2. NP. V tomto zmysle bude súčasťou dodania služby aj priama (fyzická) konzultácia so 

zástupcami/kyňami obstarávateľskej organizácie, resp. pracovníkmi MPSVR SR v Bratislave, 

sekcie sociálnej a rodinnej politiky v mesiacoch máj – október 2015 podľa priebežných potrieb 

v závislosti od realizácie tvorby dokumentu, ktorý je predmetom výzvy, zo strany dodávateľa 

– úspešného uchádzača. 

8.Cena a spôsob určenia ceny 

 Cena za predmet zákazky v každej časti musí zahŕňať všetky náklady spojené 

s predmetom zákazky tak, ako sú uvedené v tejto výzve. 

 Cenu žiadame stanoviť s požadovanou špecifikáciou predmetu zákazky uvedenou 

v bode 7 tejto Výzvy. 



 Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa služby (adresa, telefón, e-mail, 

IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie vrátane IBAN, kontaktná osoba s kontaktnými 

údajmi), musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za uchádzača, alebo v jeho 

mene.  

 Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. 

 Uchádzačovi predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

neuvádza sa 

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania služby 

Lehota dodania služby: máj až november 2015 (priebežne) 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  

Ponuka sa bude vyhodnocovať na základe najnižšej ceny za predmet zákazky s DPH.  

 

Ponuku uchádzača, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, 

to znamená, že sa hodnotí cena celkom (cena s DPH).  

 

Oznámenie o výsledku bude uchádzačom zaslané mailom. S úspešným uchádzačom sa uzatvorí 

zmluva, ktorá je prílohou tejto výzvy. 

 12. Použije sa elektronická aukcia  

Nie 

13. Podmienky účasti   

 Uchádzač predloží cenovú ponuku (cena celkom s DPH) na predmet zákazky, ktorý je 

špecifikovaný v bode 7 tejto Výzvy. 

 

 Uchádzač predloží aktuálnu kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu (výpis 

z obchodného registra, príp. Živnostenský list, na ktorom musí byť predmet podnikania 

oprávňujúci navrhovateľa na poskytnutie všetkých služieb, ktoré sú predmetom 

obstarávania, prípadne iný doklad o oprávnení poskytovať službu).  

 

 Pre zhotovenie dokumentu, ktorý je účelom tejto výzvy, sa predpokladá kombinovaná 

expertíza dodávateľa v oblasti verejného práva, sociálnej politiky, verejného 

rozpočtovania, vzdelávania dospelých a sociálnej práce. Uchádzač preto ako podmienku 

účasti preukáže minimálne 7 ročné skúsenosti s prípravou dokumentov typu štúdia 

uskutočniteľnosti (realizovateľnosti) v oblasti rezortného vzdelávania, resp. 

dokumentov typu strategického (programového) materiálu zameraného na oblasť 

celoživotného (osobitne prehlbujúceho) vzdelávania a minimálne 1 referenciu z 

uvedených oblastí. Pre tieto účely uchádzač predloží životopis min. 1 člena tímu, ktorý 

sa má zaoberať touto zákazkou, z ktorého (alebo z ktorých) bude vyplývať požadovaná 

skúsenosť. Takisto predloží 1 potvrdenú referenciu o realizácii podobného projektu ako 



je táto štúdia, prípadne môže predložiť i čestné vyhlásenie o jej dodaní za posledných 7 

rokov spolu s kontaktnými údajmi odberateľa na overenie dodania takejto štúdie.  

14.  Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk  

Poštou, alebo osobne na sekretariát:  

Inštitút pre výskum práce a rodiny 

Župné námestie 5-6 

812 41 Bratislava 

alebo e-mailom na adresu: martin.borzik@smarting.sk  

Ponuky doručené poštou sa predkladajú v uzavretom obale s uvedením mena, sídla uchádzača 

alebo miesta podnikania a mailovej adresy kontaktnej osoby. 

Označenie ponuky uchádzača: SÚŤAŽ-NEOTVÁRAŤ 

Heslo súťaže: Dodanie štúdie – rozpracovanie dvoch variantov (modelov) systému 

rezortného vzdelávania v oblasti podpory sociálnej inklúzie 

Za včas doručenú ponuku sa považuje ponuka doručená do 18.03.2015 do 09:00 hod. na 

sekretariát IVPR, alebo na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Ponuky sa predkladajú 

v slovenskom jazyku. 

15. Ostatné: 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za 

dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom 

pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky 

v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom 

následne nebude uzavretá zmluva s úspešným uchádzačom. 

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

bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok 

zadávania zákazky. 
 

16. Zmluva: 

V prílohe č. 1 ku tejto výzve sa nachádza Zmluva o realizácii verejnej zákazky, ktorá bude 

v tejto nezmenenej forme podpísaná s úspešným uchádzačom. 
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Príloha č. 1 ku Výzve na predkladanie ponúk  

 

Zmluva o realizácii verejnej zákazky 
 

 

 

 

Objednávateľ:  Inštitút pre výskum práce a rodiny  

                                    príspevková organizácia zriadená Ministerstvom práce,  

    sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Sídlo:                           Župné námestie 5-6, 812 41 Bratislava 

Štatutárny zástupca:            PhDr. Silvia Porubänová, riaditeľka 

Bankové spojenie:                Štátna  pokladnica 

Číslo účtu:                           7000259698/8180 

IČO:      30 847 451                               

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

 

a 

 

 

dodávateľ:    

Sídlo:  

Štatutárny zástupca:  

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

IČO:   

DIČ:   

(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

(ďalej Objednávateľ spolu so Dodávateľom len „Zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, 

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

 

 

zmluvu 
(ďalej len „Zmluva“): 

 

 

Článok I. 

Predmet Zmluvy 

 

1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že za zmluvných podmienok stanovených touto Zmluvou 

dodávateľ zrealizuje predmet verejnej zákazky, ktorý svojou povahou pochádza z postupu 

verejného obstarávania (dodanie tovaru, resp. poskytnutie služby) tak, ako je to uvedené ďalej.   

 

Článok II. 



Predmet dodávky 

 

2.1. Dodávateľ zrealizuje nasledovnú zákazku: 

 

Dodanie štúdie – rozpracovanie dvoch variantov (modelov) systému rezortného 

vzdelávania v oblasti podpory sociálnej inklúzie 

 

Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe tejto Zmluvy, ktorú tvorí výzva na predkladanie ponúk 

v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v neskoršom znení (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“). Predmet 

dodávky musí byť dodaný v koncíznosti s predmetnou výzvou a ak sú v nej stanovené 

povinnosti pre Dodávateľa, majú právnu záväznosť tak, akoby boli uvedené priamo v tejto 

Zmluve (ďalej len „Predmet dodávky“). 

 

2.2. Dodávateľ dodá Objednávateľovi výstup z Predmetu dodávky, uvedený v bode 2.1., 

v dvoch vyhotoveniach v písomnej forme a v jednom vyhotovení v elektronickej forme vo 

formáte .doc na CD nosiči.  

 

2.3. Dodávateľ je povinný poskytovať Objednávateľovi v období 6 mesiacov odo dňa 

odovzdania Predmetu dodávky podporu produktu (2.1.) spočívajúcu 

- v poskytovaní telefonických a emailových konzultácií v rozsahu stanovenom 

Objednávateľom, 

- v zapracovaní zmien a doplnení Predmetu dodávky z dôvodu zmeny právnej úpravy 

počas tohto obdobia alebo z dôvodu požiadavky Objednávateľa počas tohto obdobia.  

 

 

Článok III. 

Dodanie Predmetu dodávky 

 

3.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi Predmet dodávky do  15. novembra 2015, 

vrátane zapracovania pripomienok zo zasadnutia Riadiaceho výboru NP do Predmetu dodávky.  

 

3.2. O odovzdaní a prevzatí Predmetu dodávky podľa bodu 3.1. spíšu Zmluvné strany protokol. 

 

3.3. Objednávateľ je oprávnený prevziať Predmet dodávky iba v prípade, ak bol riadne 

zrealizovaný. 

 

3.4. Za riadne doručený Predmet dodávky podľa tejto Zmluvy sa považuje iba taká realizácia, 

ktorá je vykonaná vcelku, úplne a je bez vád. Za dátum realizácie, dodania a odovzdania 

Predmetu dodávky sa považuje dátum podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Predmetu 

dodávky. 

 

 

Článok IV. 

Cena za Predmet dodávky a platobné podmienky 

 

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi cenu za Predmet 

dodávky v celkovej výške: xxxxx ,- € s DPH (slovom xxxx eur vrátane dane z pridanej 

hodnoty).  

 



4.2. Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi cenu na základe riadnej a riadne doručenej písomnej 

faktúry Dodávateľa, ktorá bude obsahovať všetky zákonné náležitosti. 

 

4.3. Dodávateľ je oprávnený vystaviť a odoslať Objednávateľovi faktúru na dohodnutú cenu za 

Predmet dodávky najskôr deň nasledujúci po riadnej realizácii a po splnení všetkých povinností 

Dodávateľa podľa tejto Zmluvy a po podpísaní preberacieho protokolu.  

 

4.4. Dodávateľ vystaví objednávateľovi riadnu faktúru na zaplatenie ceny za dodanie Predmetu 

dodávky podľa bodu 4.1. Zmluvy s lehotou splatnosti najmenej 30 dní odo dňa jej doručenia. 

 

4.5. Zaplatením sa rozumie pripísanie peňažných prostriedkov v prospech účtu druhej zmluvnej 

strany.  

 

4.6. Dodávateľovi vzniká právo na cenu za realizáciu až po riadnom dodaní Predmetu dodávky. 

V prípade čiastočnej realizácie Dodávateľ nemá nárok na zaplatenie časti ceny. 

 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti Dodávateľa 

 

5.1. Dodávateľ má právo na zaplatenie ceny za realizáciu Predmetu dodávky za podmienok 

stanovených touto Zmluvou.  

 

5.2. Dodávateľ má povinnosť zrealizovať Predmet dodávky riadne a včas.  

 

5.3. Dodávateľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pri 

plnení povinností za podmienok stanovených touto Zmluvou, a to najmä v podobe 

telefonických a e-mailových konzultácií, vrátane osobnej prítomnosti pri prezentovaní 

pracovného tímu, resp. odovzdávaní diela. 

 

5.4 Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením predmetu 

tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, ako aj do 31.08.2020, a to 

zo strany kontrolných orgánov Slovenskej republiky alebo Európskej únie a poskytnúť im 

všetku potrebnú súčinnosť. 

 

 

Článok VI. 

Práva a povinnosti Objednávateľa 

 

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú 

k realizácii Predmetu dodávky, spočívajúcu v odovzdaní nevyhnutných dokladov a informácií, 

a to na odôvodnenú písomnú žiadosť Dodávateľa.  

 

6.2. Objednávateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi platby podľa tejto Zmluvy. 

 

6.3. Objednávateľ je oprávnený prevziať predmet plnenia. 

 

6.4. Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých touto 

Zmluvou. 

 



6.5. Objednávateľ je oprávnený dávať Dodávateľovi záväzné pokyny týkajúce sa poskytnutia 

plnenia podľa tejto Zmluvy (spôsob, forma, obsah a pod.), pričom Dodávateľ je povinný 

uskutočniť plnenie podľa tejto Zmluvy ako aj v súlade s týmito záväznými pokynmi. 

 

 

Článok VII. 

Záruka 

 

7.1. Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záruku na plnenie poskytnuté na základe tejto 

Zmluvy v trvaní dva roky odo dňa uskutočnenia plnenia.  

 

7.2. Na záruku za realizovaný Predmet dodávky podľa bodu 7.1. sa primerane vzťahujú 

ustanovenia § 429 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

7.3. Dodávateľ je povinný zabezpečiť odstránenie závad najneskôr do 3 pracovných dní od 

výzvy Objednávateľa.  

 

 

Článok VIII. 

Doručovanie 

 

8.1. V prípade pochybností sa zásielka považuje za doručenú tretím dňom po jej odoslaní na 

adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo na e-mailovú adresu alebo fax uvedenú v tomto článku. 

 

8.2. Kontaktnými osobami za objednávateľa sú:  

Meno a priezvisko: Telefónne číslo: Faxové číslo:  

E-mail: 8.3. Kontaktnými osobami za Dodávateľa sú:  

Meno a priezvisko: 

Telefónne číslo: 

Faxové číslo: 

E-mail:  

 

8.4. Prípadnú zmenu kontaktných údajov je zmluvná strana povinná oznámiť druhej zmluvnej 

strane bez zbytočného odkladu.  

 

 

Článok IX. 

Mlčanlivosť 

 

9.1. Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa 

dozvedel pri realizácii plnenia podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s realizáciou tejto Zmluvy, 

okrem tých, ktoré sú podľa písomného oznámenia objednávateľa určené k zverejneniu alebo 

oznámeniu tretím osobám. Tým nie je dotknutá informačná povinnosť stanovená osobitnými 

predpismi. 

 

9.2. Objednávateľ môže poskytnúť Dodávateľovi súhlas na poskytnutie informácie, ohľadom 

ktorej má Dodávateľ mlčanlivosť, tretím osobám. V takom prípade Dodávateľ nezodpovedá za 

použitie informácií treťou osobou.  

 



9.3. Dodávateľ dáva Objednávateľovi súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy v súlade 

s ustanoveniami príslušných právnych predpisov, ako aj na nakladanie s informáciami, ktoré 

mu Objednávateľ poskytne.  

 

 

Článok X. 

Subdodávatelia 

 

10.1. Dodávateľ je oprávnený využívať k plneniu tejto Zmluvy subdodávateľov, avšak ručí za 

výsledok ich výkonu tak, akoby ju vykonal sám. 

 

 

Článok XI. 

Zodpovednosť za škodu 

 

11.1. Každá zmluvná strana zodpovedá druhej zmluvnej strane za škodu spôsobenú pri plnení 

tejto Zmluvy. 

 

11.2. Každá zo zmluvných strán zodpovedá za spôsobenú škodu podľa platných a  účinných 

právnych predpisov.  

 

11.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Dodávateľa s riadnym alebo včasným 

dodaním Predmetu dodávky je Dodávateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 0,1% z celkovej dohodnutej ceny za Predmet dodávky podľa čl. IV, bod 4.1. Zmluvy 

za každý, aj začatý, deň omeškania s plnením predmetu Zmluvy. Tým nie je dotknutý nárok 

Objednávateľa na náhradu škody, prevyšujúcu zmluvnú pokutu. 

 

11.4. V prípade omeškania Objednávateľa s riadnym a včasným zaplatením akejkoľvek 

peňažnej sumy podľa tejto Zmluvy je Dodávateľ povinný zaplatiť objednávateľovi úroky z 

omeškania vo výške stanovenej zákonom. 

 

11.5. Povinnosť zaplatiť náhradu škody alebo úroky z omeškania podľa tejto Zmluvy vzniká až 

na základe výzvy od druhej zmluvnej strany, spolu s ktorou sa doručí aj faktúra na zaplatenie 

náhrady škody alebo úrokov z omeškania.  

 

 

Článok XII. 

Autorské práva 

 

12.1. Dielo, ktoré bude vykonané Dodávateľom, je predmetom ochrany podľa Autorského 

zákona. Dodávateľ týmto vyhlasuje, že je oprávnený poskytnúť objednávateľovi všetky práva 

podľa Autorského zákona v takom rozsahu, v akom ich Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi 

podľa tejto Zmluvy. 

 

12.2. Dodávateľ  týmto poskytuje objednávateľovi súhlas na použitie Diela (licencia). Na 

základe tejto licencie je objednávateľ oprávnený používať dielo v zmysle ustanovenia 

§ 18 ods. 2 Autorského zákona akýmkoľvek spôsobom, a to aj takým, ktorý nie je v tomto 

ustanovení výslovne uvedený.  

 

12.3. Licencia podľa tohto článku Zmluvy je poskytnutá objednávateľovi v územne, vecne i 

inak v neobmedzenom rozsahu.  



 

12.4. Licencia je poskytnutá na obdobie celého trvania majetkových práv autora, jeho právnych 

nástupcov alebo Dodávateľa, najmenej však do uplynutia 70 rokov po smrti autora.  

 

12.5.Odmena Dodávateľa za poskytnutie licencie je obsiahnutá v celkovej cene za dielo 

uvedenej v ustanovení 4.1. tejto Zmluvy. 

 

12.6. Dodávateľ poskytuje objednávateľovi výhradnú licenciu, s tým, že objednávateľ je 

oprávnený túto licenciu postúpiť tretím osobám ako ďalšiu  výhradnú sublicenciu, alebo 

poskytnúť tretím osobám ďalšiu nevýhradnú sublicenciu.  

 

12.7. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je v rozsahu licencie poskytnúť tretej osobe 

alebo tretím osobám súhlas na použitie diela v rozsahu  poskytnutej licencie (sublicencie) alebo 

v časti tohto rozsahu.  

 

12.8. Objednávateľ je oprávnený postúpiť sublicenciu tretej osobe alebo tretím osobám, pričom 

pritom nie je povinný informovať o tejto skutočnosti autora alebo Dodávateľa. 

 

12.9. Dodávateľ dáva súhlas Objednávateľovi na zverejnenie Diela. 

 

12.10. Dodávateľ (vo vlastnom mene aj v mene autora) dáva týmto súhlas Objednávateľovi na 

to, aby Objednávateľ uvádzal dielo pod svojím menom a bez mena autora. 

 

 

Článok XIII. 

Odstúpenie od Zmluvy 

 

13.1. Každá zmluvná strana je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť, v prípade, ak druhá 

zmluvná strana 

a) neuskutoční riadne a včas plnenie podľa tejto Zmluvy, 

b) úmyselne vykáže neexistujúce plnenie, 

c) závažne poruší povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, 

d) dopustí sa konania v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy, ktoré odporuje dobrým mravom. 

 

13.2. Predpokladom odstúpenia od Zmluvy je predchádzajúca písomná výzva s upozornením 

na omeškanie, porušenie povinnosti alebo iný dôvod odstúpenia od Zmluvy, s uvedeným 

dodatočnej primeranej lehoty určenej na nápravu vytýkaných nedostatkov. To neplatí v prípade, 

ak je Dodávateľ v omeškaní s riadnym odovzdaním Diela o viac ako 30 dní. V takom prípade 

je objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez predchádzajúcej písomnej výzvy.  

 

13.3. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia 

odstúpenia od Zmluvy, nie však skôr ako uplynie primeraná dodatočná lehota podľa 

predchádzajúceho bodu.  

 

13.4. Každá zo Zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade, ak je 

daný dôvod na odstúpenie od Zmluvy podľa Obchodného zákonníka.  

 

 

Článok XIV. 

Záverečné ustanovenia 

 



14.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán.  

 

14.2. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa 

ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka.  

 

14.3. Zmluvné strany berú na vedomie, že od ich podpisu na tejto listine sú svojimi zmluvnými 

prejavmi obsiahnutými v tejto listine viazané. Zmluva zaväzuje i právnych nástupcov 

zmluvných strán. 

 

14.4. Zmena Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán – číslovaným 

dodatkom k zmluve. 

 

14.5. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia 

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení 

a na doplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac 

približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy Zmluvné strany túto otázku 

brali do úvahy. 

 

14.6. Táto Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z toho obdrží každá zmluvná strana 

dva rovnopisy.  

 

14.7. Zmluvné strany svojim podpisom Zmluvy potvrdzujú, že sú oprávnení s jej predmetom 

disponovať bez obmedzenia, právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle sú 

hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné. 

 

14.8. Zmluvné strany týmto prehlasujú a potvrdzujú, že si túto Zmluvu prečítali, táto Zmluva 

vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a na 

znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa .................. 

 

 

 

 

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

PhDr. Silvia Porubänová 

riaditeľka 

 V ..............., dňa .................. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Príloha č. 1: Výzva s opisom predmetu zákazky z postupu verejného obstarávania 
 


