
 
VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky  
na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 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“) s názvom: 
 
 

Rekonštrukcia hygienického zariadenia v objekte ZŠ-  Pribinova a rekonštrukcia 
dlažby ZŠ- J.C.Hronského /opakovaná sú ťaž/ 

/práce/ 

 

 
  

1. Identifikácia verejného obstarávate ľa  
            Názov organizácie: Základná škola , Pribinova 123/9 Nováky 

Sídlo organizácie: Pribinova 123/9, Nováky, elokované pracovisko J.C. Hronského 
356/2 Nováky 

            Štatutárny zástupca: PaedDr. Anna Chlupíková, riaditeľka  
            IČO:   36126799 
 Tel:    046/5460 129 - riaditeľka školy 
 E-mail:   zsnovaky@gmail.com 
 Web:   www.zspribno.edu.sk 

Kontaktná osoba  
za mesto:   Mgr. Milan ORŠULA, prednosta mesta 
Tel:    +421 46 / 5121511 
E-mail:    prednosta@novaky.sk 
   munovaky@novaky.sk 
Web:    http://www.novaky.sk/  
Kontaktná osoba pre proces verejného obstarávania. 
Ing. Miroslav Muška 
BMS Energy, s.r.o. 
mail: bmsenergy@centrum.sk 
mobil: 0907703005 

 
2.  Miesto dodania predmetu zákazky:   
 

Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky a ZŠ – J.C.Hronského 
 
3.   Predmet zákazky a jeho špecifikácia   

  

1)  rekonštrukcia hygienického zariadenia v objekte ZŠ 5-9 na ulici  Pribinovej na 3. podlaží 
konkrétne dievčenské toalety v nasledovnom rozsahu: 

  

-          demontáž pôvodných obkladov a dlažieb v ploche 

-          demontáž pôvodnej sanity 



-          demontáž pôvodných radiátorov 

-          demontáž pôvodných zárubní a dverných krídel 

-          demontáž priečok a schodíka v časti pod WC 

-  demontáž pôvodnej armatúry vrátane stúpacích rozvodov a zvodových potrubí 
v úrovni podlažia 

-          demontáž batérií a elektro inštalácie vrátane svietidiel 

-          odvoz odpadu očistenie a odmastnenie povrchov 

-          montáž nových rozvodov vody kanalizácie  vrátane stúpacích potrubí a zvodových 
potrubí, 

-          Montáž sadrokartónového podhľadu ( pri okne kolmé zalomenie tak aby sa dalo okno 
plnohodnotne otvoriť sklopiť dementovať) výška podhľadu od  podlahy 2600 mm  

-          montáž elektrických rozvodov vrátane prípravy na spínače a zásuvky a svietidlá 

-          Dodanie a montáž geberitov v počte 5 kusov 

-          Vyrovnanie a vyspravenie povrchov 

-          Príprava na osadenie nových radiátorov, ich dodávka a montáž 

-          Dodanie a realizácia nových zárubní (na vstupné dvere somozatvárač) v počte 3 kusy 

-          Dodanie a realizácia obkladov do výšky 1500 mm vo svetlom prevedení  celková 
plocha 18,5 m² 

-          Dodanie a realizácia dlažby vo svetlom prevedení 15 m² 

-          Realizácia prideľovacích stienok na WC osadených na nožičkách max výška nožičiek 
150 mm vrátane dverí a kovania.  Výška predeľovanej stienky vrátane nožičiek 2100 
mm s variantným riešením murované stienky s obkladom do výšky 1,5m 

-          Dodanie a osadenie sanity vrátane príslušenstva a radiátorov (umývadlo osadiť do 
výšky podľa normy pre ZŠ) 

-          Dodanie a osadenie zrkadla nad umývadlom v rozmere 600/600 

-          Dodanie a osadenie nových svietidiel a spínačov 7/3 a 2x zásuvka 

  

  

2)   rekonštrukcia povrchov v chodbách v objekte ZŠ 1-4 na ulici  J.C. Hronského ,konkrétne 
chodbový priestor v bočných krídlach od vestibulu z dlažby v nasledovnom rozsahu: 

  

- Demontáž pôvodných povrchov v chodbách  v ploche 93,66 m² 

- Demontáž soklov  

- Odvoz odpadu 



- Očistenie odmastenie a vyspravenie povrchov 

- Dodanie a položenie dlažby 44,5x44,5  farebnosť prispôsobiť dlažbe vo vestibule 
a to  v rozsahu 93,66 m² 

- Dodanie a položenie soklov, výška sokla 150 mm 

- Úprava dverí  v počte 10 kusov kvôli zvýšeniu podlahy zrezanie krídla o max  10 mm, 

- Dodanie a osadenie krycích líšt v mieste zmeny podláh. Vyspravenie špár dilatačným 
tmelom. 

Požadujeme aby predbežná cena  obsahovala  

-           Demontáž pôvodných prvkov 

-           Montáž nových prvkov 

-  Dodávka materiálu  

-           Dopravu  a odvoz  

-           Celkovú cenu bez DPH/s DPH 

-           Dobu dodania  

-           Dobu stavebných prác 

Verejný obstarávateľ plánuje uzatvoriť zmluvu o dielo. Realizácia prác bude vykonaná 
spôsobom, ktorý nenaruší vyučovací proces. 

 
3.1. CPV:   
Hlavný predmet: - CPV:  
45214210-5 Stavebné práce na objektoch ZŠ 
45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl 
45110000-1 Búranie budov a demolačné práce a zemné práce 
45262520-2 Murárske práce 
45300000-0 Stavebno-inštalačné práce 
45310000-3 Elektroinštalačné práce 
45311000-0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení 
45330000-9 Kanalizačné a sanitárne práce 
45430000-0 Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín 
 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky 
Vzhľadom na neúspešnú súťaž na rekonštrukciu hygienického zariadenia realizovanú 
28.7.2016, kde neposlal ponuku  žiadny uchádzač bude stanovená   predpokladaná 
hodnota zákazky podľa najvyššieho návrhu predpokladanej ceny a to na:  13037,17 
EUR bez DPH 

 
5. Termín dodania prác : do 31.12. 2016   
 
6.  Zdroj finan čných prostriedkov a podmienky financovania  

a)  Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného 
obstarávateľa    vyčlenených na tento účel.  
b)  Zálohové platby, ani preddavky sa neposkytujú. Splatnosť mesačnej faktúry je do 
30 dní od jej preukázateľného doručenia objednávateľovi.  



c)  Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu vyžadované 
platnými právnymi predpismi.  

 
 
7.  Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk  

a) Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa 22.9.2016 do 10.00 hod ., pričom 
rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi, nie termín 
podania ponuky na poštovú prepravu.  

b) Ponuky uchádzačov budú v zalepenej obálke s označením:   

Cenová ponuka „Rekonštrukcia hygienického zariadeni a v objekte ZŠ- 
Pribinova a rekonštrukcia dlažby ZŠ- J.C.Hronského – NEOTVÁRAŤ“ ,  
s identifikačnými údajmi uchádzača a musia byť doručené poštou alebo osobne do 
podateľne na adresu:  

Mestský úrad, Nám. SNP 349/10, 972 71 NOVÁKY  
 
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  
 

 
8. Podmienky ú časti záujemcov:   

Osobné postavenie :  
uchádzač predloží fotokópiu dokladu o oprávnení realizovať služby v ktorom 
preukáže, že je oprávnený poskytovať predmet zákazky.  

 
  
9.  Spôsob stanovenia ceny:  

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Záujemca je 
povinný do celkovej ceny zahrnúť aj všetky ostatné náklady spojené s poskytnutím 
služby.  
Navrhovaná cena musí byť stanovená ako maximálna cena za celý predmet zákazky 
vyjadrená v EUR bez DPH a aj s DPH.  
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH jeho cena sa bude brať ako cena vrátane 
DPH ( zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, § 3 ods. 3 ). Na túto skutočnosť musí 
uchádzač upozorniť. 

 
 
10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  

a) najnižšia cena v súlade s prílohou č.1  a prílohou č.2  
 

11. Obsah cenovej ponuky  

a) Identifikačné údaje uchádzača, s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-
mailová adresa, číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v 
prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.  

b) kópia výpisu z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra alebo 
obdobného relevantného dokladu nie staršiu ako 3 mesiace.  

c) Cenovú ponuku, ktorá nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré 
sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.  
d) podpísaný návrh zmluvy – príloha č. 3.  
e) vyplnenú a podpísanú prílohu č. 2 návrh plnenia kritérií 

 
 



12. Obchodné a platobné podmienky  

a) Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo na realizáciu a dodanie 
predmetu zákazky.  

b) Termín realizácie predmetu zákazky je do 31.12. 2016 

c) Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční objednávateľ po odovzdaní a prevzatí 
celého predmetu zákazky na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Súčasťou 
faktúry bude preberací protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky, podpísaný 
zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán.  

d) Predmet zákazky prechádza na objednávateľa dňom riadneho splnenia záväzku, 
t.j. potvrdením preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky.  

e) Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 560 a 
nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.  

f) Objednávateľ požaduje záručnú dobu minimálne 24 mesiacov, ktorá začína plynúť 
odo dňa podpísania zmluvy a jej účinnosti a zápisničného - protokolárneho 
odovzdania a prevzatia predmetu obstarávania objednávateľom.   

g) Zmluva a faktúra podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa 
zákon  č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť verejného 
obstarávateľa zverejniť objednávku ako aj faktúru vyplývajúcu zo zmluvy vrátane 
príloh v plnom rozsahu.  

     

13. Ďalšie informácie  

a) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša 
uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

b) Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v 
lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť 
dokumentácie tohto verejného obstarávania.  

c) Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v 
bode 11 tejto výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom 
alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. Ponuky sa 
predkladajú v slovenskom jazyku.  

d) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba 
alebo ako splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.  
 

14.  Dátum odoslania výzvy: 7.9.2016 
 
 
 
Nováky, dňa 7.9.2016 
 
 
 

                                                                                               PaedDr.  Anna Chlupíková v.r. 
                                                  riadite ľka školy 

 
 
 
 



 
Príloha č. 1 

 
Spôsob hodnotenia ceny a výpo čtu najlepšej hodnoty pri ur čení poradia 
 
Kritérium na vyhodnotenie ponuky za účelom výberu najvýhodnejšej ponuky: 
1. Verejný obstarávateľ stanovil na vyhodnotenie ponúk kritérium najnižšia cena za celý 
predmet zákazky v € s DPH. Touto cenou sa rozumie celková navrhovaná zmluvná cena za 
dodanie celého rozsahu predmetu  zákazky, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a 
poplatkov.  
       Najnižšia výsledná hodnota za predmet zákazky v € s DPH bude podľa stanoveného 
kritéria ohodnotená najvyššou bodovou hodnotou, t. j. hodnotou 100 bodov a ostatné ponuky 
budú hodnotené počtom bodov v pomere k najnižšej celkovej cene za predmet zákazky 
s DPH. 
 
Spôsob hodnotenia: 
 
 
A: 
  
 položka Cena s DPH Výsledná 

hodnota 
počtu bodov 

Výsledné 
poradie  

Uchádzač 
č.1 

Rekonštrukcia 
hygieny a dlažby 

   

     
Uchádzač 
č.2 

Rekonštrukcia 
hygieny a dlažby 

   

     
Uchádzač 
č.3 

Rekonštrukcia 
hygieny a dlažby 

   

     
Uchádzač 
č.4 

Rekonštrukcia 
hygieny a dlažby 

   

 
Výpočet sa uskutoční podľa bodu B: 
 
B: 
 
Najnižšia cena ponúknutá v súťaži  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  x 100  =  výsledný počet bodov 
cena n – tého uchádzača, ktorý je hodnotený 
 
 
2. Pravidlá uplatnenia kritéria a spôsob vyhodnotenia ponúk:  
 
 
2.1 Úspešný bude ten uchádza č, ktorý v sú čte bodov získa najviac bodov . 

Maximálny   počet bodov je 100.  
 
  
 
 
 
 



Príloha č. 2 
 
 
 

Návrh plnenia kritérií 
 
 
Zoznam položiek 
 
P. 
č. 

Popis činnosti Počet 
merných 
jednotiek 

Cena 
spolu 
v € 
bez DPH  

Sazba 
DPH 
(%) 

Výška  
DPH v € 

Cena 
spolu v €  
(s DPH) 

1. Rekonštrukcia 
hygieny a dlažby 

 
 

1 
 

    

  
CELKOM 

     

 
 
 
 
Dňa: ……………                                                      ……………………………….. 
                                                                                       podpis dodávateľa 
 
 
 
 
 
 
 
meno, priezvisko,  titul,  funkcia,  
podpis osoby  (osôb) oprávnenej konať za uchádzača 
(v prípade skupiny dodávateľov v mene každého člena skupiny dodávateľov) 
a pečiatka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 3 

ZMLUVA O DIELO 
na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. 

1. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: 

Názov organizácie: Základná škola , Pribinova  
Sídlo organizácie: Pribinova 123/9, Nováky,  
Štatutárny zástupca: PaedDr. Anna Chlupíková, riaditeľka  
IČO:   36126799 

 

1.2 Zhotoviteľ: 

 

1. východiskové  podklady a údaje 

Podkladom zmluvy o dielo je výsledok verejného obstarávania uskutočneného v zmysle zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet obstarávania, ktorého výsledkom bola cenová 
ponuka víťaza verejného obstarávania. 

názov: Rekonštrukcia hygienického zariadenia v objekte ZŠ- Pribinova a rekonštrukcia dlažby 
ZŠ- J.C.Hronského 

 

Na základe výsledkov tejto súťaže sa uzatvára táto zmluva o dielo s jej víťazom. 

 

2. Predmet zmluvy 

2.1 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola výsledkom procesu 
verejného obstarávania ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre 
objednávateľa vykoná rekonštrukciu hygienického zariadenia v objekte ZŠ- Pribinova a rekonštrukciu 
dlažby ZŠ- J.C.Hronského. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy. 

2.2 

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a 
poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 

2.3. 

Predmetom zmluvy je rekonštrukciu hygienického zariadenia v objekte ZŠ- Pribinova a rekonštrukciu 
dlažby ZŠ- J.C.Hronského v zmysle ponuky  

 

3. Ďalší záväzok zhotoviteľa 

3.1 



Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto 
zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií. Realizácia prác bude 
vykonaná spôsobom, ktorý nenaruší vyučovací proces a to po dohode s objednávateľom 

4. Čas plnenia 

4.1 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1, 4.3 tejto zmluvy 
v termíne:  
 
Začiatok rekonštrukcie: xxxxxxxx Ukončenie rekonštrukcie: xxxxxxxx 

4.2 

Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je 
zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne. 

4.3 

Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia.  

5. Spolupôsobenie objednávateľa 

5.1 

Zhotoviteľ pri rekonštrukčných prácach dodrží Vyhlášku č. 532/2002 Z. z. o všeobecno-technických 
požiadavkách na výstavbu ako aj všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti areálu 
budúcej stavby. 

5.2 

Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v sprístupnení 
priestorov k prevedeniu predmetných rekonštrukcií, odovzdaní doplňujúcich údajov a podkladov o 
dotknutom priestore, v zaujatí stanoviska, ktorých potreba vznikne počas spracovania realizácie. Toto 
spolupôsobenie poskytne objednávateľ do 3 dní od doručenia požiadavky zhotoviteľa. Pre prípad 
spolupôsobenia, ktoré objednávateľ nemôže poskytnúť vlastnými silami, dohodnú zmluvné strany 
osobitnú lehotu. 

5.3 

Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických vád. 

6. Cena a platobné podmienky 

6.1 

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – rekonštrukciu hygienického zariadenia v objekte ZŠ- 
Pribinova a rekonštrukciu dlažby ZŠ- J.C.Hronského v rozsahu dojednaných podmienok a ponuky je 
spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 z.z. o cenách.  

 
Cena predmetu diela : xxxx Eur 
DPH 20 % : xxxxx Eur 
Cena spolu : xxxxx Eur 
slovom: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Eur. 

6.2 



Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu 
vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená ako maximálna dohodou zmluvných strán a ako výsledok 
verejného obstarávania . Ak sa nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie. 

6.3 

Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra , vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu 
zmluvy v zmysle bodu 4.1 a musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných zákonov. 
Faktúra bude splatná do 30 dní od jej odoslania objednávateľovi. Zálohová platba sa 
neposkytuje.. Súčasťou faktúry bude preberací protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu 
zákazky, podpísaný zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán.  

6.4 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní po skončení prác na diele predložiť objednávateľovi na 
overenie súpis vykonaných prác. Objednávateľ je povinný tento súpis overiť a podpísať 
najneskôr do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni, v ktorom mu zhotoviteľ predložil 
súpis vykonaných prác k 
overeniu.  

6.5 

Predmet zákazky prechádza na objednávateľa dňom riadneho splnenia záväzku, t.j. 
potvrdením preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky 

7. Zodpovednosť za vady, záruka 

7.1 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy. 

7.2 

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady 
vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

7.3 

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 
prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

7.4 

Záručná doba je 2 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Dielo bude počas  
záručnej doby spôsobilé na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti. 

7.5 

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /vady diela/ bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie. 

7.6  

Výhrady orgánov štátnej správy a organizácií poverených výkonom štátnej správy k projektu pri jeho 
prerokovaní po dodaní sa posudzujú ako vady prác. 

7.7 

Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného 
zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.  

 



8. Zmluvné pokuty 

8.1 

Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi 
pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 

8.2 

Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za 
každý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods. 7.5 zmluvy. 

8.3 

Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť 
zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania. 

 

9. Záverečné ustanovenia 

9.1 

Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. 

9.2 

Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, 
zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou. 

9.3 

Zmluva a faktúra podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon  č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dodávateľ berie na 
vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť objednávku ako aj faktúru vyplývajúcu zo zmluvy vrátane 
príloh v plnom rozsahu 

9.4 

Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie. 

 

 

V Novákoch  dňa  

 

––––––––––––––-             ––––––––––––– 
   Objednávateľ                   Zhotoviteľ 
 

Príloha cenová ponuka: 


