Rámcová zmluva
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej len „zmluva“)
Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpenie:
IČO:
DIČ :
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Kontaktná osoba:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora
00 603 481
2020372596
Československá obchodná banka, a.s.
25829413/7500
SK37 7500 0000 0000 2582 9413
Mgr. Zuzana Stredanská
e-mail: zuzana.stredanska@bratislava.sk
telefón: 02/593 56 619
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpenie:
Registrácia:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
IBAN:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo každá samostatne len ako
„zmluvná strana“)
Článok I
Predmet zmluvy
1.
2.

3.

4.
5.

1

Predmetom tejto zmluvy je úprava vybraných vzájomných vzťahov, práv a povinností
zmluvných strán v súvislosti s dielom podľa tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude po dobu trvania tejto zmluvy na základe
objednávok objednávateľa dodávať pre objednávateľa drobné reklamné predmety a nosiče
(ďalej len ako „dielo“) a objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu
za jeho výrobu a dodanie.
Táto zmluva je zmluvou rámcovou a od jej účinnosti budú medzi zmluvnými stranami
uzatvárané čiastkové zmluvy o dielo, predmetom ktorých bude dodanie tovaru podľa písomných
objednávok objednávateľa, pričom táto zmluva sa od doby jej účinnosti vzťahuje na všetky
čiastkové zmluvy (ďalej aj „čiastkové zmluvy“) uzavreté medzi zmluvnými stranami po dobu
trvania tejto zmluvy.
Ustanovenia uvedené v tejto zmluve sú podstatnými náležitosťami každej čiastkovej zmluvy
uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom počas trvania tejto zmluvy.
Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumejú drobné reklamné predmety a nosiče s logom
objednávateľa na účely ich darovania verejnosti a propagácie objednávateľa, zhotovené v súlade
s článkom II tejto zmluvy a na základe výsledku verejného obstarávania postupom podľa § 117
zákona o verejnom obstarávaní.

Článok II
Špecifikácia diela
1.
2.

Zhotoviteľ je povinný dielo alebo jeho časť dodať v súlade so špecifikáciou diela, ktorá tvorí
prílohu č. 1 tejto zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný dielo alebo jeho časť dodať v obvyklej kvalite, aby ten mohol byť
používaný v súlade so svojím účelom.
Článok III
Miesto plnenia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zhotoviteľ je povinný dodať tovar na dohodnuté odberné miesto:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
Oddelenie komunikácie a marketingu,
Primaciálne nám. 2, 814 99 Bratislava
Objednávateľ má právo určiť ďalšie dve (2) odberné miesta v Bratislavskom kraji priamo v
objednávke. V objednávke objednávateľ zároveň určí počet kusov diela určených pre konkrétne
odberné miesto.
O odovzdaní diela spíšu a podpíšu zmluvné strany preberací protokol, v ktorom bude výslovne
uvedené, či dielo vykazuje/nevykazuje vady. Dielo vykazuje vady ak kvalitatívne alebo
kvantitatívne nezodpovedá tejto zmluve, objednávke alebo všeobecne záväzným právnym
predpisom.
V prípade, ak dielo pri jeho odovzdaní vykazuje vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, je
objednávateľ oprávnený prevzatie diela odmietnuť, pričom túto skutočnosť zdôvodní
v preberacom protokole. Tieto vady je zhotoviteľ povinný odstrániť tak, aby dielo dodal v lehote
podľa tejto zmluvy alebo objednávky
V prípade, ak dielo pri jeho odovzdaní vykazuje vady, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu,
je objednávateľ oprávnený dielo prevziať, pričom túto skutočnosť zdôvodní v preberacom
protokole. V tomto prípade má objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny diela výška ktorej
je predmetom dohody zmluvných strán.
Dielo sa považuje za odovzdané, ak pri jeho odovzdávaní nevykazuje vady a táto skutočnosť je
výslovne uvedená objednávateľom v preberacom protokole. Zodpovednosť za vady diela týmto
nie je dotknutá.
Článok IV
Zadávanie objednávok a lehota plnenia

1.

2.

3.
4.

2

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ dodá dielo alebo jeho časť na základe písomnej
objednávky objednávateľa, obsahom ktorej bude:
a)
presná špecifikácia a objednávané množstvo diela, ktoré sú v súlade s prílohou č. 1 tejto
zmluvy,
b)
termín dodania diela,
c)
dohodnutú cenu objednaného diela.
Za objednávku podľa tohto ods. 1 článku IV zmluvy sa považuje písomná objednávka doručená
osobne, poštou alebo objednávka doručená elektronicky e-mailom.
Objednávateľ si vyhradzuje právo zadávať objednávky len v rozsahu jeho aktuálnej potreby,
ako aj právo nevyčerpať celú čiastku určenú na predmet zmluvy podľa článku VI ods. 1 tejto
zmluvy.
Objednávateľ je povinný dodať zhotoviteľovi podklady (logo) pre výrobu diela v lehote troch
(3) pracovných dní odo dňa zadania objednávky.
Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dodať dielo objednávateľovi v lehote pätnástich (15)
pracovných dní, od prevzatia podkladov pre dodanie diela. Zhotoviteľ je povinný dielo doručiť
v zmysle objednávky na dohodnuté odberné miesto.

5.
6.

Dodržiavanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného dodania
podkladov objednávateľom a spolupôsobenia dohodnutého v zmluve.
Objednávateľ si vyhradzuje právo rozšíriť, resp. zúžiť predmet zmluvy – čo sa týka počtov
kusov, podľa svojich aktuálnych potrieb a požiadaviek v zmysle objednávok.
Článok V
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Objednávateľ je povinný:
a)
poskytnúť zhotoviteľovi logo na zhotovenie diela,
b)
poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy,
c)
prevziať dielo od zhotoviteľa spĺňajúci požiadavky podľa prílohy č.1,
d)
zaplatiť cenu za dielo,
e)
oznámiť zhotoviteľovi vady diela do siedmych (7) dní odo dňa dodania diela.
Zhotoviteľ je povinný:
a)
na základe výzvy objednávateľa prevziať podklady na výrobu diela,
b)
zabezpečiť včasné a kvalitné zhotovenie a dodanie diela podľa požiadavky objednávateľa
splnením všetkých bodov v súlade s prílohou č. 1.
Zhotoviteľ nemôže poveriť iného zhotovením diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu
objednávateľa. Pri zhotovení diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo
zhotovil sám, a to bez ohľadu na predchádzajúci písomný súhlas objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný dodať dielo alebo jeho časť tak, aby bolo dielo v konečnej úprave a mohlo
byť poskytnuté objednávateľovi vrátane balenia a doručenia na vopred určené odberné miesto
objednávateľa.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať objednávateľovi dielo v kvalite, rozsahu, v stanovenej
lehote plnenia a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.
Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené a dodané dielo prevziať a zaplatiť
zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom dohodnutým v zmluve.
Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ ako verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť
zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.
z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora) alebo ktorých subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Zhotoviteľ je povinný zapísať sa a byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora počas
celého trvania tejto zmluvy, ak mu táto povinnosť vznikne.
Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a
zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti
nelegálneho zamestnávania (ďalej len „pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností,
ktoré pre neho z pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas
celej doby platnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov
legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v pracovnoprávnych
predpisoch.
Článok VI
Cena a platobné podmienky

1.

3

Zmluvné strany sa dohodli, že celkový súčet cien za dielo podľa všetkých čiastkových
objednávok nepresiahne sumu vo výške
,-Eur (slovom:
Eur)
bez DPH, celkom
Eur s DPH.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Cena je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov, je výsledkom verejného obstarávania postupom podľa
§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a je dohodnutá ako cena maximálna.
Dohodnutá cena za jeden kus diela je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Cena zahŕňa
zhotovenie predmetných tovarov v konečnej úprave a v požadovanom náklade podľa
požiadaviek uvedených v prílohe č.1, vrátane balenia a dodania diela na miesto plnenia.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný uhradiť dohodnutú cenu na bankový
účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví zmluvy, bezhotovostne na základe faktúry vždy po riadnom
dodaní diela v dohodnutej kvalite, bezchybnom stave a v celom rozsahu. Splatnosť faktúry je
30 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne
na deň pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný
deň.
Zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi samostatnú faktúru za každé dodanie tovaru do
desiatich (10) dní po jeho dodaní objednávateľovi.
Faktúry podľa tejto zmluvy musia mať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty a musia obsahovať údaje účtovného dokladu podľa zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve. Prílohou každej faktúry je fotokópia preberacieho protokolu podľa článku
III tejto zmluvy.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, je objednávateľ
oprávnený vrátiť ju v lehote jej splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie, resp. na jej opravu. V
takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť
doručením doplnenej alebo opravenej faktúry objednávateľovi.
Článok VII
Vlastnícke právo a licencia

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

4

Vlastnícke právo k zhotovenému dielu nadobudne objednávateľ, len čo mu bude dielo
zhotoviteľom odovzdané.
V prípade, ak sa dielo alebo jeho ktorákoľvek časť považuje za autorské dielo podľa zákona č.
185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len ako „Autorský zákon“) udeľuje zhotoviteľ
objednávateľovi bezodplatne spolu s odovzdaním diela, nevýhradnú, neodvolateľnú, časovo,
vecne a miestne neobmedzenú licenciu k dielu na všetky spôsoby jeho použitia podľa § 19 ods.
4 písm. a) až d) Autorského zákona.
Objednávateľ, ako nadobúdateľ licencie, je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie
diela v celom rozsahu licencie podľa tohto článku s čím zhotoviteľ týmto vyslovuje svoj
predchádzajúci súhlas v zmysle § 72 Autorského zákona.
Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že najneskôr ku dňu odovzdania diela
vysporiadané autorské právo v zmysle Autorského zákona ku všetkým zložkám diela a bude
disponovať potrebnými oprávneniami a/alebo licenciami na užívanie diela jeho poskytovanie a
následne užívanie objednávateľom v zmysle požiadaviek a v rozsahu podľa tejto zmluvy.
Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá, ak dielo porušuje autorské práva iných osôb. V prípade
porušenia autorských práv iných osôb je zhotoviteľ povinný uspokojiť nároky iných osôb za
objednávateľa a to vrátane nákladov spojených s právnou ochranou a obranou. Rovnako
zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi, ak používaním diela dôjde k
porušeniu autorských práv iných osôb.
Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi uplatnenie nárokov z práva duševného
vlastníctva v súvislosti s touto zmluvou inými osobami. Zhotoviteľ je povinný do 5
kalendárnych dní poskytnúť objednávateľovi všetku súčinnosť pri ochrane práv objednávateľa.
V prípade, ak bude objednávateľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu zabránené
používať dielo z dôvodu porušenia autorských práv, zaväzuje sa zhotoviteľ obstarať pre
objednávateľa oprávnenie dielo znova používať, prípadne sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať
úpravu diela tak, aby bolo spôsobilé na používanie objednávateľom a neporušoval autorské
práva iných osôb a to bezodkladne.

8.

Udelenie licencie podľa tejto zmluvy nie je možné zo strany zhotoviteľa jednostranne odvolať
alebo zrušiť, a to ani po ukončení trvania tejto zmluvy.
Článok VIII
Sankcie

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Ak zhotoviteľ nedodá objednávateľovi dielo v termíne stanovenom v objednávke, vznikne
objednávateľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny objednávky za každý
aj začatý deň omeškania, minimálne však 100 EUR.
V prípade, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť registrácie podľa článku V ods. 8 tejto zmluvy,
je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 15 % zo sumy
podľa článku VI ods. 1 tejto zmluvy.
V prípade, ak objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust.
§ 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je objednávateľ oprávnený účtovať
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ktorá takto
objednávateľovi vznikla.
V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení zhotoviteľa podľa článku V odsek 9 tejto zmluvy
ukáže ako nepravdivé a objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením §
7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia služby
prostredníctvom zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb, je objednávateľ oprávnený
účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 % sankcie uloženej kontrolným orgánom.
V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoje povinnosti týkajúce sa licencie, alebo sa ktorékoľvek
z tvrdení zhotoviteľa podľa článku VII ukáže ako nepravdivé, je objednávateľ oprávnený
účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 % zo sumy podľa článku VI ods. 1 tejto
zmluvy.
Sankcie za porušenie povinností zmluvných strán budú predmetom samostatnej penalizačnej
faktúry.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa popri zmluvnej pokute
požadovať náhradu škody.
Článok IX
Trvanie zmluvy a jej ukončenie

1.

2.

3.

4.

5

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie jedného (1) roka odo dňa jej účinnosti, alebo
ak cena za dielo dosiahne sumu uvedenú v článku VI ods. 1 tejto zmluvy, podľa toho, ktorá
skutočnosť nastane skôr.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva ďalej zaniká:
a)
písomnou dohodou zmluvných strán,
b)
písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, a to aj bez uvedenia výpovedného
dôvodu, v dvojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej strane,
c)
písomným odstúpením pri podstatnom porušení zmluvných povinností, odstúpenie je
účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane
oprávnenou zmluvnou stranou.
Zmluvné strany sa dohodli, že podstatným porušením povinností zhotoviteľa je:
a)
opakované omeškanie zhotoviteľa so zhotovením a dodaním diela v požadovanom
termíne,
b)
opakované dodanie vadného tovaru,
c)
nesplnenie registračnej povinnosti zhotoviteľa podľa článku V ods. 8 tejto zmluvy,
d)
porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa článku V ods. 9 tejto zmluvy,
e)
porušenie povinností zhotoviteľa podľa článku VII tejto zmluvy.
V prípade porušenia povinností zhotoviteľa, vyplývajúcich z tejto zmluvy, je objednávateľ
oprávnený požadovať ihneď odstránenie nedostatkov, a to okamžitou nápravou a vyhotovením

5.

a dodaním nového tovaru na stanovené miesto v požadovanej kvalite, najneskôr do troch dní od
zistenia nedostatkov.
Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na
náhradu škody a nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie.
Článok X
Záverečné ustanovenia

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, písomná komunikácia podľa
tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať poštou doporučene, kuriérom
alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti adresátom. V prípade, ak
adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia
písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň
doručenia sa považuje posledný deň úložnej lehoty na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti
odosielateľovi s označením pošty ,,adresát neznámy“ alebo s inou poznámkou podobného
významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností)
vyplývajúcich z tejto zmluvy, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia podmienkami a dojednaniami upravenými
v tejto zmluve a v podmienkach vyhláseného verejného obstarávania, ako aj príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
platných a účinných v Slovenskej republike.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa podľa ustanovenia § 47a
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe očíslovaných písomných
dodatkov podpísaných zmluvnými stranami. Dodatky sa po podpísaní stávajú neoddeliteľnou
súčasťou zmluvy.
Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) originálnych vyhotoveniach, a to štyri (4) vyhotovenia pre
objednávateľa a dve (2) vyhotovenia pre zhotoviteľa.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si zmluvu
prečítali, s jej obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne
námietky a výhrady, a na znak súhlasu ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
a)
Príloha č. 1 – Cenová ponuka a špecifikácia diela,
b)
Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov.

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

..............................................................
Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka primátora
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V Bratislave, dňa ........................

..............................................................
Meno a priezvisko
funkcia

Príloha č. 1 – Cenová ponuka a špecifikácia diela
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Príloha č.2: Zoznam subdodávateľov
údaje o všetkých známych subdodávateľoch na realizácii predmetu zákazky: „Reklamné, propagačné
a darčekové predmety s logom hlavného mesta na účely propagácie Bratislavy“ v súlade s § 117
zákona o verejnom obstarávaní
sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými
kapacitami
sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

Subdodávateľ
(obchodné meno/názov, sídlo/miesto
podnikania, IČO)

Predmet
subdodávok

Podiel
v%

Osoba oprávnená konať za
subdodávateľa*
(Meno a priezvisko, adresa trvalého
pobytu, dátum narodenia)

*Vypĺňa úspešný uchádzač v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom Rámcovej dohody

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

......................................................................
pečiatka, meno a podpis uchádzača
Pozn.:
V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie
alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.
Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s úspešným uchádzačom bude
realizovať pre uchádzača určité služby v zmysle predmetu zákazky;
Percentuálny podiel ich služieb je z celkovej ceny diela s DPH;
Uchádzač uvedie za subdodávateľa: názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, štát, IČO; a v
predmete subdodávky rámcový popis rozsahu služby, ktorú bude vykonávať;

8

