
Mestský   úrad    vo    S v i d n í k u 
odbor výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja  

Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
 

Kancelárske potreby   

projektu  „ Komunitné centrum pokračuje“ 

 

Zákazka nebežného charakteru na poskytnutie služby podľa § 9 ods. 9 zákona NR SR č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bez 

povinnosti zverejnenia, s názvom „Komunitné centrum pokračuje“, kód ITMS: 

27120130611.  
 

  1.   Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:      Mesto Svidník            

Sídlo:        Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 

IČO:         00 331 023 

DIČ:          2020784821 

Telefón:    054/7863633 

Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš Čepan  

e-mail:                   cepan@svidnik.sk  

 

2. Typ zmluvy:   Zmluva na dodanie tovaru  uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (v prílohe). 
  

3. Miesto plnenia predmetu zákazky: 

         Mesto Svidník, Mestský úrad, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník. 

 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom  zákazky  je zabezpečenie kancelárskych potrieb pre realizáciu projektu 

„Komunitné centrum pokračuje“, kód ITMS: 27120130611, realizovaný v rámci 

Operačného programu  Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Opatrenie 2.1: Podpora 

sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených 

prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované 

rómske komunity.  

 

P. č. Názov tovaru Špecifikácia / parametre Merná jednotka 

 

Počet 

MJ 

1. Kancelársky papier Formát A4, biely, gramáž 80g, 

vhodný pre obojstrannú 

čiernobielu aj farebnú tlač 

a kopírovanie a tlač v  kopírkach 

a tlačiarňach 

Balenie  - po 

500 hárkov 

 

20 

2. Farebný 

kancelársky 

Formát A4, gramáž 80g, mix 

farieb, vhodný pre obojstrannú 

Balenie - po 

250 ks 

15 
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papier čiernobielu aj farebnú tlač 

a kopírovanie a tlač v kopírkach 

a tlačiarňach 

3. Značkovacie prúžky Rozmer 20x50mm, neónové 

farby 

Bal. – po 4 x 50 

lístkov 

4 

4. Dopisné obálky C6 Biele, s odtrhavacou páskou, 

rozmery 114x162 mm, bez 

okienka, 80g/m2 

ks 100 

5. Dopisné obálky C4 Biele, s odtrhavacou 

páskou, rozmery 

229x324 mm, 90g/m2 

ks 100 

6. Dopisné obálky B4 Biele, s odtrhavacou 

páskou, rozmery 

250x353 mm, 90g/m2 

ks 100 

7. Guma Biela guma určená na 

grafitové ceruzky 

ks 8 

8. Grafitové ceruzky Grafitové ceruzky v dreve, 

tvrdosť HB 

ks 50 

9. Guľôčkové pero Farba: červena ks 10 

10. Strúhadlo Kovové strúhadlo na štandardne 

a farebne ceruzky 

ks 4 

11. Pravítko 30cm Rovne, transparentne, 

plastové, dĺžka 30 cm 

ks 8 

12. Zvýrazňovač so zrezaným hrotom, 

šírka stopy 1-5mm 

Sada - po min. 

4 farieb 

4 

13. Lepiaca tyčinka Hmotnosť min. 25g ks 4 

14. Lepiaca páska Priehľadná, rozmer: 

15mm x min. 33m 

Bal. - po 10 ks 2 

15. Tekuté lepidlo 

hmotnosť min.40ml 

alebo 90g 

Univerzálne tekuté 

lepidlo na papier, kartón, 

drevo a pod., 

ks 4 

16. Baliaca lepiaca 

páska 

Priehľadná, rozmer: 

50mm x min. 66m 

Bal. - po 6 ks 2 

17. Kancelárske 

dierkovačky 

Celokovová s posuvným 

pravítkom, kapacita dierovania 

min. 15 listov 

ks 2 

18. Baliaci papier Hnedý, antistaticky, gramáž 

70g/m2 

Rolka rozmer: 

0,81x50m 

2 

19. Kancelárske nožnice Na strihanie papiera, kartónu, 

samolepiacej pásky a pod., 

strihacia časť z nehrdzavejúcej 

ocele, veľkosť min. 16 cm 

ks 4 

20. Kancelárska 

zošívačka 

Celokovová, na spinky 24/6, 

kapacita min. 30 listov 

ks 4 

21. Spinky do zošívačky 24/6 Bal. - po 1 000 ks 4 

22. Spinky do zošívačky No. 10 Bal. - po 1 000 ks 4 

23. Kancelárske spony Zinkové alebo plastové spony na 

papier, veľkosť 25mm 

Bal. 

- po 100 ks 

4 



24. Kancelárske spony  Zinkové alebo plastové spony na 

papier, veľkosť 32mm 

Bal. 

- min. po 75 ks 

4 

25. Kancelárske spony  Zinkové alebo plastové spony na 

papier, veľkosť 50 32mm 

Bal. 

- min. po 75 ks 

4 

26. Pákový zakladač Formát A4, s pákovou 

mechanikou, ochranným 

spodným kovaním, chrbtovým 

krúžkom, chrbtovým štítkom a 

uzatváracím mechanizmom; 

šírka chrbta 5 cm 

ks 5 

27. Pákový zakladač Formát A4, s pákovou 

mechanikou, ochranným 

spodným kovaním, chrbtovým 

krúžkom, chrbtovým štítkom a 

uzatváracím mechanizmom; 

šírka chrbta 5 cm 

ks 5 

28. Euroobaly A4 Formát A4, matný, 

priehľadný, otvor zhora, 

hrúbka min. 40μm 

Bal. - po 100ks 4 

29. Rýchloviazač PVC s 

eurodierovaním 

Obal s eurodierovaním 

z kvalitného PVC, 

priehľadný predný list, 

obojstranný zasúvací 

popisný pásik, formát A4 

Bal. - po 10ks 

 

4 

 

Bližšie informácie poskytne: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci odboru výstavby, dopravy, životného 

prostredia a regionálneho rozvoja MsÚ Svidník, kontakt:  0908369501, e-mail: 

cepan@svidnik.sk.  

 

Možnosť rozdelenia predmetu zákazky:  neumožňuje sa.  

 

5. Podmienky účasti: 

 

- Identifikácia uchádzača (obchodné meno, sídlo/adresa, IČO, DIČ, IČ pre DPH, 

bankové spojenie, číslo účtu v tvare BBAN a IBAN, telefónne číslo, e-mail),  

- predloženie dokladu podľa § 26 ods.1 písm. f)  zákona  č. 25/2006 Z.z. zákona 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov predložením dokladov podľa § 

26 ods. 2 písm. e),  resp. dokladmi podľa § 26 ods.  4 a ods. 5  alebo § 128  zákona 

o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne 

osvedčených kópií.  Uchádzač, ktorý nesplní podmienky účasti (resp. nedodá 

požadované podklady na preukázania splnenia podmienok účasti) bude zo súťaže 

automaticky vylúčený.  

- predloženie podpísanej  zmluvy na dodávku tovaru uzatvorená podľa ustanovenia § 

269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov, 

- vyplnená cenová ponuka. 

- uchádzač musí uviesť, či je, resp. nie je platiteľom DPH. Uvedenú skutočnosť 

dokladuje čestným vyhlásením,  

- čestne vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov 

uvedených v ponuke. 
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6. Variantné riešenie: neumožňuje sa  

 

7. Lehota plnenia predmetu zákazky: 
- október 2014 – november 2014. 

 

8. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

Lehota na predkladanie ponuky:  07.11.2014 do 11.00 hod. 
 

9. Predkladanie ponuky: 

Uchádzač  predloží  ponuku v písomnej podobe v  jednom vyhotovení v uzatvorenom 

a označenom obale 

9.1.   Na obale predkladanej ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje: 

9.1.1.  Obchodné meno a adresa verejného obstarávateľa: 

       Mesto Svidník, Sovietskych hrdinov  200/33, 089 01 Svidník 

9.1.2.  Označenie  ,,Kancelárske potreby - neotvárať“ 

9.1.3.  Označenie heslom ,,Komunitné centrum pokračuje“  

9.2. Ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe na adresu verejného obstarávateľa  

(poštou  alebo osobne cez podateľňu) uvedenú v bode 1.  

9.3. Uchádzač ponuky vyhotoví v jazyku slovenskom 

 

Stránkové hodiny v podateľni verejného obstarávateľa (pre osobné doručenie) sú v pracovné 

dní od 08.00 hod. do 15.00 hod., okrem prestávky na obed v čase 11.00 hod do 12.00 hod. 

 

10.  Predpokladaná hodnota zákazky:  500,00 EUR bez DPH  
 

Pri stanovení zmluvnej ceny vychádza záujemca z dokumentov publikovaných RO (príručky, 

metodické usmernenia, pokyny a usmernenia), resp. SORO. Výsledná cenová ponuka má 

obsahovať konkrétnu cenu bez DPH, výšku DPH a konečnú cenu s DPH, neplatcovia DPH 

uvedú celkovú cenu. 

 

11.    Podmienky financovania: 

Predmet obstarávania bude financovaný z Európskeho sociálneho fondu, zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky a z rozpočtu mesta Svidník.  Všetky finančné náležitosti 

sú špecifikované v dokumentoch RO/SORO a v návrhu Zmluvy na externý projektový 

manažment (Príloha). Úhrada  faktúr  sa  bude  uskutočňovať  bezhotovostným 

platobným stykom  v  30 dňovej  lehote   splatnosti  od  doručenia  faktúry  do   

podateľne  obstarávateľa, bez poskytnutia preddavkov, na  základe vystavených faktúr.  

 

12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Cena musí byť uchádzačom  

uvedená  ako celková  cena  predmetu  zákazky. V ponuke uchádzačov,  ktorí sú  

platcami  DPH  bude  vyhodnocovaná  celková  cena  predmetu  zákazky vrátane DPH 

v EURÁCH. V  ponuke  uchádzačov, ktorí  nie  sú  platcami DPH bude  vyhodnocovaná 

celková cena predmetu zákazky v EURÁCH.  

 

13. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 

Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, verejný obstarávateľ 

písomne oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk. Proti rozhodnutiu verejného 

obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky  



podľa  § 9, ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých  zákonov  nie je možné podať námietky. 

 

14. Náklady na ponuku: 

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

bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok 

verejného obstarávania. 

 

15. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:  25. november 2014.   
 

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

Verejný   obstarávateľ   si  vyhradzuje    právo   neprijať    ani   jednu   z   predložených    

ponúk v   prípade jej   neprijateľnosti z  dôvodu  neprimerane  vysokej ceny, ktorá bude 

prekračovať   výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na 

tento účel. 
 
 
 
 

                                                                                                 Ing. Ľuboš Čepan  
                                                                                                              vedúci odboru 
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Cenová ponuka na predmet  zákazky „Kancelárske potreby“ pre projekt s názvom  

„Komunitné centrum pokračuje“, kód ITMS: 27120130611, realizovaný v rámci Operačného 

programu  Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Opatrenie 2.1: Podpora sociálnej inklúzie osôb 

ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb 

starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.  

 

Dolupodpísaný......................................................................., (meno, priezvisko), ako  

štatutárny zástupca firmy............................................................................(názov, adresa), 

predkladám  na predmet zákazky „Kancelárske potreby“ pre projekt s názvom  

„Komunitné centrum pokračuje“, kód ITMS: 27120130611.  

 

 

 

Sumarizácia: 

 Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

(konečná cena) 

 

Kancelárske potreby 

   

 

 

   

 

SPOLU 

   

 

 

 

 

 

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

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

                 Pečiatka, podpis 

 



NÁVRH  

ZMLUVA NA DODANIE TOVARU 

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

v znení neskorších predpisov  

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

I.1 Objednávateľ Mesto Svidník 

Sídlo: Mestský  úrad, Sovietskych hrdinov 200/33,  

08901 Svidník 

Zastúpený: Ing. Ján Holodňák - primátor mesta 

Zástupca vo veciach 

technických: 

Ing. Ľuboš Čepan – vedúci odboru MsÚ Svidník 

IČO: 00331023 

DIČ: 2020784821  

Bankové spojenie: VÚB, a.s.  

Číslo účtu: 27723612/0200  

IBAN: SK54 0200 000000002772 3612 

  

 

 a 

I.2 Poskytovateľ:   

Sídlo:  

Zastúpený:  

IČO:  

DIČ:  

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

IBAN:  

    (ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

                                                                   Článok  II.  

Preambula 

 

1.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na dodanie tovaru  (ďalej len „Zmluva“) ako 

výsledok verejného obstarávania postupom zadávania zákazky  nebežného charakteru podľa § 

9 ods. 9. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, bez povinnosti zverejnenia. 

 

1.2. Objednávateľ ako prijímateľ a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len 

„RO“) v zastúpení Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia (ďalej len „SORO“) ako poskytovateľ NFP uzavreli dňa 30.09.2014 Zmluvu 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 232/2014-IZ-4.0/V na realizáciu projektu 

s názvom „Komunitné centrum pokračuje“. 

 

Článok III. 

Predmet zmluvy 

 



3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečiť 

pre Objednávateľa v rozsahu špecifikovanom v bode 3.2. Zmluvy služby spojené s dodaním 

tovaru k projektu  „Komunitné centrum pokračuje“ (ďalej len „Projekt“). Projekt je 

financovaný z  Európskeho sociálneho fondu, zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných 

finančných zdrojov Objednávateľa. 

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Prioritná os: 2. Podpora sociálnej inklúzie 

Opatrenie 2.1 - Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo 

sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na 

marginalizované rómske komunity. 

Kód ITMS: 27120130611  

Riadiacim orgánom pre projekt je: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

 

3.2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci predmetu tejto Zmluvy dodanie 

nasledovného tovaru: 

P. č. Názov tovaru Špecifikácia / parametre Merná 

jednotka 

 

Počet 

MJ 

1. Kancelársky papier Formát A4, biely, gramáž 80g, 

vhodný pre obojstrannú 

čiernobielu aj farebnú tlač 

a kopírovanie a tlač v  kopírkach a 

tlačiarňach 

Balenie  - po 

500 hárkov 

 

20 

2. Farebný 

kancelársky 

papier 

Formát A4, gramáž 80g, mix 

farieb, vhodný pre obojstrannú 

čiernobielu aj farebnú tlač 

a kopírovanie a tlač v kopírkach a 

tlačiarňach 

Balenie - po 

250 ks 

15 

3. Značkovacie prúžky Rozmer 20x50mm, neónové farby Bal. – po 4 x 

50 lístkov 

4 

4. Dopisné obálky C6 Biele, s odtrhavacou páskou, 

rozmery 114x162 mm, bez 

okienka, 80g/m2 

ks 100 

5. Dopisné obálky C4 Biele, s odtrhavacou páskou, 

rozmery 229x324 mm, 90g/m2 

ks 100 

6. Dopisné obálky B4 Biele, s odtrhavacou páskou, 

rozmery 250x353 mm, 90g/m2 

ks 100 

7. Guma Biela guma určená na grafitové 

ceruzky 

ks 8 

8. Grafitové ceruzky Grafitové ceruzky v dreve, tvrdosť 

HB 

ks 50 

9. Guľôčkové pero Farba: červena ks 10 

10. Strúhadlo Kovové strúhadlo na štandardne 

a farebne ceruzky 

ks 4 

11. Pravítko 30cm Rovne, transparentne, plastové, 

dĺžka 30 cm 

ks 8 

12. Zvýrazňovač so zrezaným hrotom, 

šírka stopy 1-5mm 

Sada - po min. 

4 farieb 

4 

13. Lepiaca tyčinka Hmotnosť min. 25g ks 4 

14. Lepiaca páska Priehľadná, rozmer:  Bal. - po 10 ks 2 



15mm x min. 33m 

15. Tekuté lepidlo 

hmotnosť min.40ml 

alebo 90g 

Univerzálne tekuté lepidlo na 

papier, kartón, drevo a pod., 

ks 4 

16. Baliaca lepiaca 

páska 

Priehľadná, rozmer: 

50mm x min. 66m 

Bal. - po 6 ks 2 

17. Kancelárske 

dierkovačky 

Celokovová s posuvným 

pravítkom, kapacita dierovania 

min. 15 listov 

ks 2 

18. Baliaci papier Hnedý, antistaticky, gramáž 

70g/m2 

Rolka rozmer: 

0,81x50m 

2 

19. Kancelárske nožnice Na strihanie papiera, kartónu, 

samolepiacej pásky a pod., 

strihacia časť z nehrdzavejúcej 

ocele, veľkosť min. 16 cm 

ks 4 

20. Kancelárska 

zošívačka 

Celokovová, na spinky 24/6, 

kapacita min. 30 listov 

ks 4 

21. Spinky do zošívačky 24/6 Bal. - po 1 000 ks 4 

22. Spinky do zošívačky No. 10 Bal. - po 1 000 ks 4 

23. Kancelárske spony Zinkové alebo plastové spony na 

papier, veľkosť 25mm 

Bal. 

- po 100 ks 

4 

24. Kancelárske spony  Zinkové alebo plastové spony na 

papier, veľkosť 32mm 

Bal. - min. po 

75 ks 

4 

25. Kancelárske spony  Zinkové alebo plastové spony na 

papier, veľkosť 50 32mm 

Bal. - min. po 

75 ks 

4 

26. Pákový zakladač Formát A4, s pákovou 

mechanikou, ochranným 

spodným kovaním, chrbtovým 

krúžkom, chrbtovým štítkom a 

uzatváracím mechanizmom; šírka 

chrbta 5 cm 

ks 5 

27. Pákový zakladač Formát A4, s pákovou 

mechanikou, ochranným 

spodným kovaním, chrbtovým 

krúžkom, chrbtovým štítkom a 

uzatváracím mechanizmom; šírka 

chrbta 5 cm 

ks 5 

28. Euroobaly A4 Formát A4, matný, priehľadný, 

otvor zhora, hrúbka min. 40μm 

Bal. - po 

100ks 

4 

29. Rýchloviazač PVC s 

eurodierovaním 

Obal s eurodierovaním z 

kvalitného PVC, priehľadný 

predný list, obojstranný zasúvací 

popisný pásik, formát A4 

Bal. - po 10ks 

 

4 

 

4.2. Cena je stanovená ako maximálna a pevne daná. 

 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli na cene za služby podľa Článku III. Zmluvy a podľa 

predloženej cenovej ponuky nasledovne: 

 

Cena bez DPH             DPH  Cena s DPH (konečná cena)  



(slovom:                                                           )  

 

4.4. Objednávateľ neposkytne preddavok.  

 

4.5. Právo na zaplatenie dohodnutej ceny vzniká Poskytovateľovi riadnym a včasným 

splnením jeho záväzku.  

 

4.6. Faktúra musí obsahovať všetky údaje v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov, najmä : 

 presné označenie Objednávateľa a Poskytovateľa, ich sídlo,  IČO, DIČ a IČ DPH,  

 označenie „faktúra“ a číslo faktúry, 

 deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,  

 označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť podľa tejto zmluvy, 

 fakturovanú sumu bez DPH, 

 sadzbu a výšku DPH, 

 fakturovaná suma s DPH (konečná cena), 

 predmet plnenia zmluvy vo forme: „dodanie tovaru – kancelárske potreby“  v rámci  

projektu s názvom „Komunitné centrum pokračuje“, kód ITMS: 27120130611,   

 pečiatka a podpis oprávneného zástupcu Poskytovateľa. 

 

4.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, 

Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Poskytovateľovi na doplnenie s uvedením 

nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 

a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry 

Objednávateľovi. 

 

4.8. Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe 

daňového dokladu vystaveného Poskytovateľom, splatnosť ktorého je 30 dní odo dňa 

doručenia riadne vystaveného daňového dokladu. 

 

4.9. Poskytovateľ je povinný zaslať faktúru objednávateľovi v 6 rovnopisoch. 

 

Článok V. 

Miesto, termín a spôsob plnenia 

 

5.1. Miestom poskytovania služby je mesto Svidník, Mestský úrad, Sovietskych hrdinov 

200/33, 089 01 Svidník. 

 

5.2. Poskytovateľ sa zaväzuje doručiť tovar na miesto plnenia uvedené v bode 5.1. 

 

5.3. Termín plnenia je od nadobudnutia účinnosti Zmluvy do 30 dní.  

 

 Článok VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

6.1. Poskytovateľ je  povinný plniť predmet Zmluvy riadne a včas, s odbornou starostlivosťou 

podľa svojich najlepších schopností a vedomostí a  v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

 

6.2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 

s poskytovanými službami a poskytne im všetku súčinnosť kedykoľvek počas platnosti 



a účinnosti Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku pre uvedený Projekt a to 

oprávnenými osobami, ktorými sú najmä: 

a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,  

b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,  

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby,  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ. 

 

6.3. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnutý tovar platiť včas. 

 

Článok VII. 

Sankcie 

 

7.1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto Zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné 

sankcie: 

a) v prípade neposkytnutia dohodnutých služieb v plnom rozsahu a včas má Objednávateľ 

právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny neúplne poskytnutých služieb 

alebo včas neposkytnutých služieb za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej 

pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na prípadnú náhradu škody; 

b) v prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny má Poskytovateľ právo na 

uplatnenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny za každý aj začatý deň 

omeškania. 

 

Článok VIII. 

Doručovanie písomností 

 

8.1 Všetky dokumenty, oznámenia, žiadosti, správy, výzvy, požiadavky a ostatné písomnosti 

určené druhej zmluvnej starne (ďalej len „písomnosti“) musia byť doručené, ak táto Zmluva 

neustanovuje inak: 

a) v písomnej, listinnej podobe prostredníctvom pošty doporučene s doručenkou; za deň 

doručenia sa považuje dátum prevzatia zásielky, alebo 

b) formou e-mailu, pri bežnej komunikácii zaslaním spätného potvrdzujúceho e-mailu 

príjemcom, pričom za spätný potvrdzujúci e-mail príjemcu sa považuje aj správa automaticky 

vygenerovaná systémom. 

 

8.2. V prípade zmeny ktoréhokoľvek z údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy alebo 

v kontaktných osobách a údajoch uvedených v záverečných ustanoveniach Zmluvy je 

príslušná zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, povinná túto skutočnosť bezodkladne 

oznámiť druhej zmluvnej strane. Ak zmluvné strany nesplnia svoju povinnosť, má sa za to, že 

platia posledné známe identifikačné údaje alebo údaje vyplývajúce z príslušného registra. 

 

Článok IX. 

Trvanie a ukončenie zmluvy 

 

9.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

Objednávateľa www.svidnik.sk.  

http://www.svidnik.sk/


 

9.2. Pred uplynutím lehoty uvedenej v bode 9.1., tohto článku túto Zmluvu možno ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) odstúpením od Zmluvy  podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu porušenia 

zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

 

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie tejto Zmluvy budú považovať: 

a) ak Poskytovateľ mešká s poskytovaním služby, 

b) ak Poskytovateľ neposkytne službu v požadovanej kvalite. 

 

9.4. Plnenia riadne realizované ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu založeného touto 

Zmluvou sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. 

 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

 

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v otázkach Zmluvou výslovne neupravených sa právne 

vzťahy medzi nimi budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

10.2. Zmluvné strany si na vecné plnenie a realizáciu tejto Zmluvy určili kontaktné osoby: 

Objednávateľ: Ing. Ľuboš Čepan, mobil.: +421908369501, e-mail: cepan@svidnik.sk   

 

Poskytovateľ: :..................., tel.:..........................., e-mail:................ 

 

10.3. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možno vykonávať na základe dohody zmluvných 

strán iba formou písomných dodatkov k tejto Zmluve. K návrhu dodatkov tejto Zmluvy sa 

strany zaväzujú vyjadriť v lehote 10 dní odo dňa ich doručenia. 

 

10.4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, 

obligatórne formou zmieru prostredníctvom svojich poverených zástupcov. V prípade, že spor 

sa nevyrieši zmierom, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na 

rozhodnutie príslušnému súdu. 

 

10.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy je im dostatočne určitý a zrozumiteľný, je 

prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, Zmluvu si prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a na 

znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

10.6. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží päť 

rovnopisov a Poskytovateľ obdrží jeden rovnopis. 

 

Vo Svidníku dňa                  V                 dňa   

 

Objednávateľ:      Dodávateľ: 

 

Mesto Svidník    

 

 

……………………………………..    ………………………….............. 

Ing. Ján Holodňák         titul, meno a priezvisko, funkcia     

         primátor                                                       štatutára   

 

mailto:cepan@svidnik.sk

