
Výzva na predkladanie cenových ponúk na tlač Nota bene

Zadávateľ prieskumu trhu pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou vyzýva potenciálnych
dodávateľov pre zaslanie cenových ponúk.

Z hľadiska aktuálnej nepredvídateľnosti situácie zadávateľ nevie garantovať počet a periodicitu
potenciálnej zákazky, ktorá bude závisieť od ďalšieho vývoja situácie (napr. možnosť prechodu na
dvojmesačník, prípadne vynechanie vydania čísla pri obnovení karanténnych opatrení tak, ako sa
tomu stalo od marca 2020. Nevydané aprílové číslo, dvojmesačník v čase máj a jún). Situácia
zavisý od ďalšieho vývoja pandemickej situácie a možnej tretej vlny.

1. Identifikácia zadávateľa prieskumu/ďalej aj ako „zadávateľ“/:

Názov organizácie: Proti prúdu
Sídlo organizácie: Karpatská 10, 811 05 Bratislava
IČO: 36068781
Právna forma: Občianske združenie
Zastúpená: Mgr. Zuzana Pohánková
Telefón: +421 917 275 812
E-mail: zuzana.pohankova@notabene.sk

2. Názov zákazky: Tlač časopisu Nota bene a doplnkových príloh (napr. krížovky, nástenný
kalendár)

3. Opis predmetu zákazky:
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v prílohe tejto výzvy.

4. Spôsob určenia ceny:
Cena musí obsahovať všetky náklady bezprostredne spojené s dodávkou služieb.

Cenu žiadame uviesť v mene EUR

Ak predkladateľ cenovej ponuky nie je platiteľom DPH, upozorní na to vo svojej
ponuke a uvedie navrhovanú cenu celkom.

Zadávateľ nie je plátcom DPH, čiže pridelené IČ DPH je len na základe registrácie a to iba
podľa § 7 (nadobudnutie tovaru z iného členského štátu EÚ a pri prijatí / dodaní služby z / do
iného členského štátu)

5. Miesto dodania a lehota dodania:
Miesto dodania zákazky: Proti prúdu, Karpatská 10, 811 05 Bratislava
Predpokladaná doba poskytovania služby: 12 mesiacov – august 2021 až júl 2022

6. Zmluva
Výsledkom prieskumu trhu je možné uzavretie Rámcovej dohody s

úspešným uchádzačom. Návrh Rámcovej dohody tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.

7. Predkladanie cenových ponúk

mailto:zuzana.pohankova@notabene.sk


Lehota na predkladanie ponúk: do 30.6.2021 do 10:00



Predkladateľ cenovej ponuky vyplní tabuľku uvedenú v prílohe č. 1 výzvy
a predloží ako súčasť svojej ponuky.
V prípade navrhovanej tlače na ekvivalentný certifikovaný biely matný papier
(viď parameter „Papier vnútro“), predkladateľ doručí v ponuke aj príslušnú
vzorku papiera.

Cenové ponuky sa predkladajú v písomnej forme a to elektronicky na adresu:
boris.fandak@notabene.sk

Prílohy:
1. Špecifikácia predmetu zákazky a ceny
2. Návrh rámcovej dohody

Bratislava, dňa 21.6.2021

------------------------------------
Mgr. Zuzana Pohánková,
riaditeľka Proti prúdu

mailto:zuzana.pohankova@notabene.sk


Príloha č. 1 výzvy na predkladanie cenových ponúk.

Predkladateľ cenovej ponuky vyplní nasledovné údaje a tabuľky:

Obchodné meno:

Sídlo:

Kontakt na predkladateľa ponuky,

ktorý cenovú ponuku vypracoval:

Dátum vypracovania cenovej
ponuky:

V tabuľkách predkladateľ vyplní:
- Ponúkané parametre v časti Technické špecifikácie papiera
- Ponúkanú cenu

Špecifikácia časopisu a ceny

Požiadavky zadávateľa prieskumu

Popis
tlače

Typ tlače časopis

Periodicita Mesačník – pravdepodobne 5 x v roku 2021 v mesiacoch

august-december a 7 x v roku 2022 v mesiacoch január-júl

Počet strán 4) 40 + 4 (obálka)

Formát čistý 20,4 cm x 28,0 cm

Väzba V1

Farebnosť vnútra 4 + 4

Farebnosť obálky 4 + 4

Predpokladaný náklad4) 25 000 ks časopisov/mesiac

Balenie Po 1ks do fólie a po 50 ks do fólie (po 10ks otáčať)
Kvalita tlače presný a čistý trojorez, presná sútlač farieb a sýtosť farieb

minimálne porovnateľné s digitálnym nátlačkom

Podklady na tlač1) prístup na FTP server dodávateľa

Minimálne požadované parametre Ponuka uchádzača

Techni
cké
špecif
ikácie
papier
a

Papier vnútro UPM Smart H alebo ekvivalentný

certifikovaný biely matný papier

- Svetlosť min. 80 %

- Opacita

(nepriesvitnosť)
min. 92 %

- Hustota min. 970 kg/m3



- Gramáž min. 57 g/m2

Papier obálka obojstranne natieraný biely lesklý

- Gramáž min. 135 g/m2



Doda
nie

Miesto dodania2) Bratislava -  časť nákladu v balíkoch do sídla verejného

obstarávateľa vrátane pomoci pri vynosení do jeho
skladových priestorov
ds(príjazd z Beskydskej ulice) a časť priamo do auta
rozvozcu verejného obstarávateľa, ktorý zabezpečuje
rozvoz po SR

Počet dní od prijatia podkladov

pre tlač k dodanie predmetu

plnenia – prosíme uviesť či ide

o kalendárne alebo pracovné

dni

Rozdelenie nákladu3) na 3x v mesiaci

Cena
Počet strán 40 + 4 (obálka)

Cena 1 ks časopisu Nota bene v EUR vrátane

DPH*
Váha

kritéria

Náklad do 22 000 ks

Náklad 22 001 – 25 000 ks

Náklad 25 001 - 28 000 ks

Náklad 28 001 - 31 000 ks

Cena za balenie do fólie po 1 ks

* Ak predkladateľ cenovej ponuky nie je platiteľom DPH, upozorní na to vo svojej
ponuke a uvedie navrhovanú cenu v EUR celkom za ks.

V časti Cena uchádzač uvedie cenu za 1 ks časopisu zaokrúhlenú na 4 desatinné
miesta.

Poznámky:

1. Zadávateľ prieskumu bude vyžadovať od dodávateľa prístup na FTP
server pre odovzdanie tlačových podkladov v PDF elektronickou formou
zaslaním cez FTP server dodávateľa

2. Prevádzkové priestory zadávateľa prieskumu neumožňujú skladovanie
viac ako 8000 ks časopisov ani manipuláciu s paletami. Možný je vjazd
vozidlom maximálne triedy „nákladný automobil do 3,5 t“ alebo menšie,
s maximálnymi rozmermi: šírka 220 cm, dĺžka 600 cm.

3. Dodanie časopisov –

a.   Prvá dodávka s dodaním v predposledný pracovný deň pred prvým
kalendárnym dňom nasledujúceho mesiaca.  Časť nákladu je potrebné
dodať do prevádzkových priestorov verejného obstarávateľa a časť
vyskladniť (naložiť) na paletách priamo na území Bratislavy do auta,
ktorým si zadávateľ prieskumu zabezpečuje rozvoz časopisov po
Slovensku v predposledný pracovný deň pred 1. kalendárnym dňom
nasledujúceho mesiaca. Miesto vyskladnenia, (naloženia) do auta
zadávateľa, na území Bratislavy zabezpečuje dodávateľ.



b.   Ďalšia dodávka nákladu s dodaním v prvej tretine mesiaca do 24 hod
od telefonickej objednávky.

4. Zadávateľ prieskumu preferuje od dodávateľa dodanie predmetu plnenia
zmluvy (vytlačený časopis) do max. 3,5 pracovných dní od prijatia
podkladov pre tlač v pdf.



5. Mesačný náklad a počet strán časopisu bude upresnený v mesačných
objednávkach. Náklad sa v minulých rokoch pohyboval v rozmedzí od
28 000 ks do 40 000 ks časopisov/mesiac – avšak z dôvodu pandémie
nie je možné odhadnúť mesačné náklady roka 2021 s 2022 - na
stránke http://www.abcsr.sk/aktualne-vysledky/archiv-vysledkov/ sú
uvedené overené/auditované náklady časopisu Nota bene - tlač i
predaj aj za porovnateľné obdobie.

6. Zadávateľ nepožaduje na obálke certifikovaný papier.
7. Dodávateľ sa zaväzuje zabrániť odcudzeniu výtlačkov časopisu z jeho

prevádzky ako aj počas ich prepravy k Objednávateľovi, na čo bude
zmluvne zaviazaný prijať vhodné opatrenia. Nota bene je možné ľahko
zneužiť, ak by bolo neoprávnene vynesené z tlačiarne a neoprávnene
predávané na ulici ľuďmi, ktorí nie sú oficiálne zapojení v sociálnom
projekte ako predajcovia Nota bene.

Špecifikácia príloh a ceny

Požiadavky zadávateľa prieskumu

Popis
tlače

Typ tlače Kalendár s dierkou na zavesenie

Periodicita 1 x ročne

Počet strán 28 strán (14 listov)

Väzba V1, šitá, 1 x dierka

Rozmer A4 (210 x 297 mm)

Vnútro Farebné

Obálka Farebné

Papier 170g Ecoline

Balenie Po 1ks do fólie a po 10 ks do fólie

Náklad 8 000 ks

Cena za ks

Počet dní od prijatia podkladov

pre tlač k dodanie predmetu

plnenia – prosíme uviesť či ide

o kalendárne alebo pracovné

dni

http://www.abcsr.sk/aktualne-vysledky/archiv-vysledkov/


Upozornenie:
Vyššie uvedené požiadavky sú záväznými požiadavkami zadávateľa prieskumu.

Uchádzač ich v plnom rozsahu zohľadní pri spracovaní cenovej ponuky.

Prvé dodanie služby – 30.7.2021 o 8:00 hod (vytlačené augustové číslo Nota bene).

Uchádzač vo svojej  ponuke predloží vyššie uvedené tabuľky , v ktorej pri
Technických špecifikáciách papiera pri vypĺňaní stĺpca „Ponuka uchádzača“ (pozn.
polia označené modrým) postupuje nasledovne – pri požadovaných číselných
parametroch uvedie skutočnú hodnotu parametra ponúkaného papiera, pri
parametri „Papier vnútro“ uvedie názov výrobcu a typové označenie ponúkaného
papiera.
V časti Cena uvedie cenu zaokrúhlenú na 4 desatinné miesta.

Ak je v ktorejkoľvek časti výzvy (vrátane príloh) odkaz na technické špecifikácie v
zmysle § 42 ods. 2 písm. b) zákona, alebo ak sa technické požiadavky odvolávajú na
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo
miesto pôvodu alebo výroby a pod., je uchádzač oprávnený predložiť ekvivalentné
riešenie, spĺňajúce minimálne požadované parametre.



Príloha č. 2 výzvy na predkladanie cenových ponúk – návrh Rámcovej
dohody.

Návrh rámcovej dohody

RÁMCOVÁ DOHODA

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Proti prúdu
Karpatská 10
811 05 Bratislava
IČO: 36068781
IČ DPH: SK 2021585731
DIČ: 2021585731
č. účtu: 2663475014/1100
v zastúpení: Mgr. Zuzana Pohánková, štatutárna zástupkyňa

Zhotoviteľ: xxx

2. Predmet dohody

2.1 Objednávateľ na základe prieskumu trhu rozhodol o realizácii zákazky s
názvom: „Tlač časopisu Nota bene“. Výzva na predkladanie ponúk na
poskytnutie predmetnej zákazky bola uverejnené na webovom sídle
objednávateľa dňa 21.6.2021.

2.2 Na predmetný postup zadávania zákazky predložil cenovú ponuku aj Zhotoviteľ.
Na základe vyhodnotenia ponúk predložených v predmetnom postupe zadávania
zákazky bol Zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač. Zmluvné strany
uzavretím tejto rámcovej dohody (ďalej aj ako „zmluva“) prejavujú svoju vôľu
dohodnúť podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka
ceny a predpokladaného množstva v zmysle vyhlásenej súťaže.

2.3 Predmetom tejto zmluvy je, v súlade s touto zmluvou a na základe podmienok
uvedených v tejto zmluve a v jej prílohách, poskytnutie služby na realizáciu
tlače
časopisu Nota bene – tlač, balenie balíkov časopisov do fólie a zapáskovanie
balíka, uskladnenie, vyskladnenie a dodanie v čase a mieste určenom
Objednávateľom   v jednotlivých   objednávkach, a   zabezpečenie   ochrany
časopisov pred ich odcudzením v priestoroch dodávateľa a počas ich prepravy
k objednávateľovi.



2.4 Objednávateľ nie je na základe tejto zmluvy povinný objednať žiadne plnenie
od Zhotoviteľa. Objednávateľ nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo
služby. Celkové objednané množstvo služieb bude závisieť výlučne od potrieb
Objednávateľa počas platnosti tejto zmluvy. Predpokladané množstvo služieb
tejto zmluvy vychádza z nákladov tlače predchádzajúceho roka 2019 - viď
http://www.abcsr.sk/aktualne-vysledky/archiv-vysledkov/

3.  Povinnosti objednávateľa

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne Zhotoviteľovi 4,5 pracovných dní pred
požadovanou expedíciou predmetu plnenia záväznú písomnú objednávku na
predmet plnenia zmluvy v ktorej špecifikuje výšku požadovaného nákladu,
termín a miesto dodania a dodá podklady pre tlač spolu s digitálnymi nátlačkami
vybraných strán.

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

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa objednaný predmet zmluvy
spĺňajúci náležitosti tejto zmluvy a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú
cenu v rozsahu objednávky podľa bodu 3.1..

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne Zhotoviteľovi dojednané
spolupôsobenie.

4. Povinnosti zhotoviteľa

4.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť predmet tejto zmluvy na svoje náklady, vo
vlastnom mene a na svoje nebezpečenstvo.

4.2 Zhotoviteľ pri realizácii služby sa zaväzuje dodržať všeobecne záväzné
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych
orgánov a poverených organizácií.

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať náležitú kvalitu tlače (napr. čistý a presný
trojorez, presná sútlač farieb, sýtosť farieb) minimálne porovnateľné s
digitálnym nátlačkom a termín dodania predmetu plnenia podľa bodu 4.5.

4.4 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  sprístupniť  FTP  server Objednávateľovi  pre  riadne
a včasné dodanie podkladov pre tlač.

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá Objednávateľovi predmet plnenia tejto zmluvy
do max. 3,5 pracovných dní od prijatia podkladov pre tlač elektronickou formou
a na miesto určené Objednávateľom v záväznej písomnej objednávke.

4.6 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.

4.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom
tejto zmluvy uvedeného v čl. I, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto
zmluvy a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby sú:
a) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky alebo

iný orgán poskytujúci Objednávateľovi finančné prostriedky z rôznych

http://www.abcsr.sk/aktualne-vysledky/archiv-vysledkov/


zdrojov pomoci financovanej z verejných prostriedkov / napr. z dotačných
schém SR, alebo zdrojov EÚ

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi 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.

4.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabrániť odcudzeniu výtlačkov časopisu z jeho
prevádzky ako aj počas ich prepravy k Objednávateľovi, na čo sa Zhotoviteľ
zaväzuje prijať vhodné opatrenia. Zhotoviteľ Objednávateľa o prijatých
opatreniach podľa predchádzajúcej vety informuje. Objednávateľ môže od
Zhotoviteľa požadovať prijatie ďalších bezpečnostných opatrení, a to aj vrátane
konkrétnych primeraných opatrení navrhnutých Objednávateľom, ak
bezpečnostné opatrenia prijaté Zhotoviteľom Objednávateľ nepovažuje za
dostatočné, najmä ale nie len v prípade, ak má vedomosť o tom, že došlo k
odcudzeniu výtlačkov.

5. Zmluvná cena a platobné podmienky

5.1 Zmluvná cena predmetu plnenia tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR
SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je uvedená v prílohe
č. 1 tejto zmluvy

5.2 Jednotková cena časopisu je stanovená na základe cenovej ponuky predloženej
na výzvu. A považuje sa za cenu maximálnú platnú počas doby platnosti a
účinnosti zmluvy.

5.3 Po dobu účinnosti tejto zmluvy môže dôjsť k zmene pevných jednotkových cien
iba v prípade, že
a. dôjde k skutočnostiam na trhu, výrazne ovplyvňujúcim cenu a uchádzač /

Zhotoviteľ ich nemohol predvídať ani pri vynaložení riadnej odbornej
starostlivosti a získaní všetkých dostupných informácií potrebných na
vypracovanie cenovej ponuky.

b.   dôjde k zníženiu cien predmetu zmluvy na trhu
c.   dôjde k zmene sadzby DPH

Zmluvná  strana  domáhajúca  sa  zmeny  ceny  musí preukázať  dôvod  pre  zmenu
jednotkovej ceny.

5.4 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra s dodacími listmi, vystavená
Zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy v zmysle bodu 2.3. Faktúra bude
splatná do 14 dní od jej odoslania Objednávateľovi.

5.5 Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok / zálohu na predmet plnenia
tejto zmluvy.

6. Zodpovednosť za vady, záruka

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že poskytnuté služby sú zhotovené podľa tejto
zmluvy.

6.2 Ak zhotoviteľ zabezpečuje plnenie predmetu tejto zmluvy prostredníctvom
tretích osôb, zodpovedá Objednávateľovi akoby predmet tejto zmluvy plnil sám.

6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho
odovzdania Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba



vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
6.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, 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.

6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie / závady
predmetu plnenia / bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 2
kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie.

6.6 V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať predmet plnenia z dôvodu, že
táto svojimi vlastnosťami resp. kvalitou nezodpovedá dohodnutej kvalite, je
Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady predmet plnenia odviesť z priestorov
Objednávateľa a tomuto na vlastné náklady dodať nový tovar.

7. Sankcie

7.1 Ak Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať predmet zmluvy v dohodnutom
termíne (t.j. dodať Objednávateľovi predmet plnenia tejto zmluvy do 3,5
pracovných dní od prijatia podkladov pre tlač elektronickou formou a na miesto
určené Objednávateľom v záväznej písomnej objednávke), zaplatí
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5,0% zo sumy predmetu plnenia
zmluvy za každý deň meškania. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý
nárok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na náhradu škody.

7.2 V prípade závažného porušenia povinností Zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy sa
Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3333,-
EUR. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa voči
Zhotoviteľovi na náhradu škody. Za závažné porušenie povinnosti Zhotoviteľa
sa považuje najmä: nedodržanie kvality dodaných služieb, porušenie práv
vyplývajúcich z autorského zákona, omeškanie s plnením o viac ako 5
pracovných dní, porušenie povinností Zhotoviteľa podľa bodu 4.7 a 4.8 ,
uvedenie nepravdivých skutočností podľa bodu 5.3 písm. a) Zhotoviteľom,
apod.

7.3 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.

6.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené použitím podkladov
prevzatých od Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne písomne upozornil
Objednávateľa a ten na ich použití trval.

8. Trvanie a ukončenie zmluvy

8.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.7.2022, alebo do vyčerpania
finančného limitu uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pred uplynutím účinnosti zmluvy možno zmluvu
ukončiť nasledovne:
- dohodou zmluvných strán,
- výpoveďou bez udania dôvodu s 2-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá

začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiace po mesiaci, v ktorom
bola výpoveď doručená,

- odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhou



zmluvnou stranou.
8.3 Ukončením  zmluvného  vzťahu  nie  je  dotknuté právo  na  náhradu  škody  a

uplatnenia si zmluvnej pokuty. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne
vykonané náklady.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou dodatkov.
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 Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení záväzkov z tejto zmluvy si navzájom
budú poskytovať potrebnú súčinnosť a budú sa včas informovať o všetkých
okolnostiach významných pre plnenie ich záväzkov podľa tejto zmluvy,
oznamovať si včas všetky zmeny a dôležité okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na
ich činnosť podľa tejto zmluvy.

9.4 Podstatným  porušením  zmluvy  sa  v zmysle §  345  Obchodného  zákonníka
rozumie:
- nedodržanie kvality dodaných služieb, porušenie práv vyplývajúcich

z autorského zákona, omeškanie s plnením o viac ako 5 pracovných dní,
porušenie povinností Zhotoviteľa podľa bodu 4.7 a 4.8 uvedenie
nepravdivých skutočností podľa bodu 5.3 písm. a) Zhotoviteľom, apod.

- a nezaplatenie faktúry ani do 14 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti.
9.5 Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jedno

vyhotovenie a Objednávateľ dve vyhotovenia.
9.6 Zmluva  nadobúda  platnosť  a  účinnosť  dňom jej  podpísania  zmluvnými

stranami..
9.7 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy, vrátane všetkých jej

príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
9.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
9.9 Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu dodávky a ceny, predbežné termíny plnenia

Na dôkaz pravej a spoločnej vôle oboch strán, ako aj na dôkaz toho, že žiadna zo zmluvných
strán neuzatvára túto zmluvu ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pripájajú
zmluvné strany svoje podpisy.

V ...................... dňa .................. V Bratislave dňa ..................

............................... ...............................
Zhotoviteľ Mgr. Zuzana Pohánková

štatutárna zástupkyňa
Proti prúdu


