
 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, 
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
Stromová 1,  813 30 Bratislava 1 
odbor pre verejné obstarávanie 
oddelenie učebnicovej politiky 

  
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
 

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
Sídlo:  Stromová 1, 813 30 Bratislava 
IČO:  00164381 
Kontaktná osoba:  Petra Karasová 
e-mail:  petra.karasova@minedu.sk 
Tel. č.:  +421 2 59 374 480 
 

2. Názov predmetu zákazky: „Zabezpečenie propagačných služieb na podujatí Junior festival 
v rámci Ekotopfilm – Envirofilm 2017“ 
 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):  
 
Hlavný predmet 
79952000-2 Služby na organizovanie podujatí 
Doplňujúce predmety 
79341000-6 Reklamné služby 
79342200-5 Propagačné služby 
79961100-9 Reklamné fotografické služby 
 

4. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie propagačných služieb OP ĽZ na podujatí 

Junior festival v rámci Ekotopfilm – Envirofilm 2017.  

 
Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.   
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 
25 367 EUR bez DPH (slovom dvadsaťpäťtisíc tristošesťdesiatsedem eur bez DPH) 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne 
predpokladanú hodnotu zákazky.  
 

6. Miesto a termín poskytnutia služby:  
Miesto plnenia predmetu zákazky: 10 miest na Slovensku v zmysle opisu predmetu zákazky  
Termín: realizácia do 31.12.2017 
 

7. Rozsah predmetu zákazky:  
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.  

 
8. Rozdelenie predmetu zákazky:  

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet 
zákazky. 
 

9. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 
predmetu zákazky. 



 

 2 / 4 

Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
 

10. Podmienky predkladania ponuky a spôsob určenia ceny: 
  e-mailom  

- Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v 
štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v 
cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to 
neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa 
zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

- Uchádzač predloží ponuku e-mailom na e-mailovú adresu:  
petra.karasova@minedu.sk 
nina.nerusilova@minedu.sk 
 

- V predmete e-mailu je potrebné uviesť: 
obchodné meno uchádzača a heslo:  SÚŤAŽ „Propagačné služby - Junior festival “ 
  

11. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 26.10.2017 do 12:00 hod. 
 

12. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2017 
 
13. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

13.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 
uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).  

13.2 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými 
predpismi.  

13.3 Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné 
miesta, podľa matematických pravidiel. 

13.4 Ponuková cena na celý predmet obstarávania je daná súčinom jednotkovej ceny 
a množstva, podľa podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa.  

13.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
ponukovú cenu uvedie v zložení:  
- jednotková cena bez DPH  
- navrhovaná cena bez DPH  
- sadzba DPH a výška DPH  
- navrhovaná cena vrátane DPH. 

13.6 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu a jej 
prílohy a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu 
akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo poskytnutia služby. 
Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, 
že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu 
ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností.  

13.7 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že 
nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

13.8 V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy stane 
platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za 
predmet zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 

13.9 Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si 
nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené uchádzačom musia 
zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk. 

 
14. Podmienky účasti 

14.1 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:  

 oprávnenie uchádzača dodávať tovar, poskytovať služby, uskutočňovať práce v 
rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

mailto:petra.karasova@minedu.sk
mailto:nina.nerusilova@minedu.sk
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Verejný obstarávateľ overí splnenie podmienok účasti náhľadom obchodného 
registra alebo registra hospodárskych subjektov ÚVO.  
 

14.2 Podmienky účasti týkajúce sa Technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti:  

 zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia 
verejného obstarávania, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom 
je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa 
zákona. 

 
 Za vyhlásenie verejného obstarávania sa bude považovať deň zverejnenia tejto 
výzvy na webovej stránke verejného obstarávateľa http://www.minedu.sk/verejne-
obstaravanie/. 

 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby zoznam poskytnutých služieb obsahoval 
nasledovné: 

Poskytnuté služby týkajúce sa zabezpečenia propagačných služieb,  rovnakých 
alebo podobných ako je predmet zákazky sumárne od odberateľov v hodnote minimálne 
15 000,00 eur bez DPH (slovom: pätnásťtisíc), pričom v zozname poskytnutých služieb  
musí byť minimálne 1 zákazka na poskytnutie služby v minimálnej hodnote 10 000,00 
eur bez DPH (slovom: desaťtisíc). 

 
Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam poskytnutých služieb a prípadný 
dôkaz o plnení obsahoval minimálne: 

 názov a sídlo odberateľa, 

 kontaktné údaje odberateľa, kde je možné uvedené informácie overiť (meno a 
priezvisko, tel. č., e-mail), 

 opis predmetu poskytnutej služby, 

   doba poskytnutia služby, 

 cena poskytnutej služby bez DPH celkom za požadované obdobie (tzn. Konečná 
cena všetkých služieb.   

 
 Za služby rovnakého alebo porovnateľného predmetu zákazky sa považujú 
propagačné služby v rámci podujatí, ktorých súčasťou sú služby, ktoré verejný 
obstarávateľ požaduje poskytnúť podľa Opisu predmetu zákazky – príloha č. 1 tejto 
výzvy,  ktorými sú napr.: príprava prezentácií, príprava prednášok, zabezpečenie 
priestorov, vypracovanie prieskumu dotazníkovou formou, služby profesionálneho 
fotografa, inzercia...). 

 
 V prípade, že niektorá zo služieb bola poskytovaná v období presahujúcom  tri 
roky od vyhlásenia, uchádzač uvedie celkovú cenu zmluvy (objednávky)  a z toho cenu 
poskytnutej služby za požadované obdobie. 

 
15. Obsah ponuky 

 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 
 

15.1 Doklad o oprávnení uchádzača poskytovať služby v rozsahu, ktorý zodpovedá 
predmetu zákazky – uchádzač preukáže napr. výpisom z ORSR, ŽRSR. 

15.2 Zoznam poskytnutých služieb podľa bodu 14.2. tejto výzvy. 
15.3 Vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú prílohu č. 2 tejto 

výzvy „Návrh na plnenie kritérií a cenník“. 
    

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
  Najnižšia cena 

   
16.1 Verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie ponúk tak, že ponuky zoradí podľa 

celkových cien s DPH za predmet zákazky ponúknutých jednotlivými uchádzačmi od 

http://www.minedu.sk/verejne-obstaravanie/
http://www.minedu.sk/verejne-obstaravanie/
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najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, 
ktorý ponúkne za celý predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu. 

16.2 Cena za obstarávanú službu musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

17. Podmienky financovania:   
Zákazka bude financovaná najprv zo štátneho rozpočtu a následne refundovaná zo 
štrukturálnych fondov Európskej únie, z operačného programu Ľudské zdroje. Úspešnému 
uchádzačovi sa neposkytne preddavok/záloha. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní 
odo dňa jej doručenia. Ostatné podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa sú 
uvedené v prílohách tejto výzvy. 

 
18. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:  

  Rámcová zmluva o poskytnutí služieb 
        
 
 
 
 
 
 
Bratislava, 16.10.2017 

.................................................... 
Ing. Petra Karasová 

odbor pre verejné obstarávanie 
 

 
 
 
 
 

.................................................... 
Ing. Nina Nerušilová 

riaditeľka  
 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií a cenník 
Príloha č. 3: Návrh Rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, 
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
Stromová 1,  813 30 Bratislava 1 
odbor pre verejné obstarávanie 
oddelenie učebnicovej politiky 

Príloha č.1 

 Názov zákazky 

Zabezpečenie propagačných služieb na podujatí Junior festival v rámci Ekotopfilm – Envirofilm 2017 

 

Opis predmetu zákazky 

 
 Predmetom zákazky je „Zabezpečenie propagačných služieb na podujatí Junior festival 
v rámci Ekotopfilm - Envirofilm 2017.“ Projekt Junior festival je jedinečná súčasť festivalu so 
špeciálnym programom pre žiakov a študentov základných a stredných škôl. Do vybraných miest 
Slovenska prináša reálnu environmentálnu výchovu. Snahou organizátorov je pútavou formou deti 
inšpirovať a nabádať ich k zodpovednejšiemu správaniu a lepšiemu vzťahu k životnému prostrediu 
pomocou filmového plátna a sprievodných aktivít. 

 Verejný obstarávateľ bude v rámci Junior festivalu propagovať Operačný program Ľudské 
zdroje, jeho prioritnú os 1 Vzdelávanie a prípadné aktuálne vyhlásené a pripravované výzvy. 

• Uchádzač pripraví prezentáciu – osobnú alebo audiovizuálnu – jedinečnú pre každé mesto– 
príbehy úspešných ľudí/ firiem/ inštitúcií – min. 3, životný/pracovný úspech tkvie v potrebe 
vzdelávania (odborného) - ich uplatnenie v živote vďaka vzdelaniu a potreba jeho 
financovania a podpora zo strany EÚ a výziev. Prezentácia bude zaradená do programu na 
základe cieľovej skupiny podľa požiadavky verejného obstarávateľa. 

• Pripraví aspoň 1 prednášku v min. 10 mestách – zabezpečenie prednášajúceho po dohode 
s verejným obstarávateľom, ktorý pútavou a nenásilnou formou odprezentuje svoj „život“/ 
„prácu“ v prepojení na potrebu vzdelávania – predovšetkým odborného a s poukázaním na 
jeho dôležitosť a aplikáciu v živote (prednáška aspoň 30 min). Prednáška bude zaradená do 
programu na základe cieľovej skupiny podľa požiadavky verejného obstarávateľa. 

• Zabezpečenie a vyškolenie min. 4 ľudí, z ktorých bude vždy aspoň 1 prítomný v rámci 
každého mesta a bude zástupcom verejného obstarávateľa vyškolený na zabezpečenie 
priebehu podujatia a prezentáciu operačného programu Ľudské zdroje. 

• Zabezpečenie priestoru (časového: min. v rozsahu 15 min) v týchto 3 mestách: Martin, 
Poprad, Rimavská Sobota, pre zástupcov verejného obstarávateľa, ktorí odprezentujú OPĽZ, 
jeho dôležitosť a význam pre školstvo, deti, učiteľov a pod. Forma prezentácie bude 
dohodnutá s uchádzačom, no verejný obstarávateľ požaduje  zabezpečenie min. zvukovej 
techniky, data projektoru s notebookom, rečníckeho pultu. Zároveň požadujeme zabezpečiť 
od uchádzača súťaž pre deti s otázkou zameranou na prednášku a OPĽZ – žrebovaním 
z odpovedí od detí, vylosovaný výherca obdrží knihu – Encyklopédiu v min. hodnote 30 € - 
kúpu knihy zabezpečí uchádzač.  

• Požadujeme vypracovanie prieskumu dotazníkovou formou v min. počte 50 vyplnených 
dotazníkov s min. počtom 6 otázok dodaných verejným obstarávateľom, ktoré budú 
zamerané na informovanosť detí a učiteľov k EÚ a OPĽZ – avšak požaduje sa hmatateľný 
výstup z každého mesta. Uchádzač zabezpečí tlač, distribúcia, zozbieranie a odovzdanie 
vyplnených dotazníkov.  

• Ďalším výstupom odovzdaným po skončení všetkých podujatí budú profesionálne fotky vo 
vysokom rozlíšení (z každého mesta min. 5 – na ktorých bude jasne viditeľná propagácia 
OP, účastníkov podujatí a prezentácií) 



 

 

Uchádzača žiadame o zaslanie cenovej ponuky, v rámci ktorého budú do ponukovej ceny, teda účasti 
verejného obstarávateľa v rámci jedného mesta premietnuté všetky služby, ktoré v rámci festivalu 
v každom meste požadujeme. Cenová ponuka bude predložená pre každé mesto samostatne, 
a zároveň aj pre všetky spoločne, v zmysle prílohy č. 1 – Cenová ponuka uchádzača. 

Verejný obstarávateľ vzhľadom na povinnosť ex-ante kontroly zadávania zákazky, jej následného 
financovanie z EŠIF a s tým spojené špecifické administratívne postupy, predpokladá nadobudnutie 
účinnosti Rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb v prvej polovici 44.kalendárneho týždňa roku 2017. 
Na základe uvedeného bol stanovený aj nasledovný harmonogram požadovaných miest do konca 
roku 2017. V prípade, že by zmluva nadobudla účinnosť po predpokladanom dátume uvedenom 
v tomto odseku, bude zmluva obsahovať iba taký rozsah predmetu zákazky z nižšie uvedeného 
zoznamu miest, ktorý ešte nebol zrealizovaný v rámci festivalu. 

Zoznam miest 

Mesto Obyv. Kraj 

Handlová 17 766 Trenčiansky 

Martin 55 687 Žilinský 

Dolný Kubín 18 995 Žilinský 

Nové Zámky 39 646 Nitriansky 

Šamorín 13 303 Trnavský 

Poprad 52 862 Prešovský 

Prešov 91 782 Prešovský 

Rimavská Sobota 24 640 Banskobystrický 

Spišská Nová Ves 38 045 Košický 

Žilina 81 494 Žilinský 

 
Reklamné plnenie v rámci festivalu poskytnuté uchádzačom 

 
SPOTY   

- TV spot Ekotopfilm (umiestnenie loga OP)  
INZERCIE 

- umiestnenie loga OP (v rôznych formátoch propagačného „vizuálu“ festivalu Ekotopfilm, 
v printovej forme) 

ONLINE 
- umiestnenie loga OP na www.ekotopfilm.sk 
- promovanie OP na webovej stránke festivalu s preklikom na stránku OP  
- prezentácia posolstva OP na portáli festivalu s preklikom na stránky OP 

NEWSLETTER 
- posolstvo OP vo forme článku 

Sociálne siete/ekotopfilm (napr. Facebook, Instagram) 
- posolstvo OP vo forme článku 

Festivalové noviny - printová forma (formát A3) 
- umiestnenie loga a posolstva OP  

+ Prezentácia vlastných materiálov verejného obstarávateľa 
- umiestnenie rollup-ov prezentujúcich OP v priestoroch podujatí na viditeľnom mieste  
- distribúcia letákov/brožúr dodaných verejným obstarávateľom 

http://www.ekotopfilm.sk/






Príloha č.3 

Rámcová zmluva o poskytnutí služieb  

 

na predmet zákazky: „Zabezpečenie propagačných služieb na podujatí Junior 

festival  v rámci Ekotopfilm - Envirofilm 2017“ uzavretá podľa § 117 zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,  podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

 
medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ:   

 

Obchodné meno:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

Sídlo:     Stromová 1, 813 30   Bratislava  

IČO:      00164381  

DIČ:     2023106679  

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica   

Číslo účtu v tvare IBAN:        SK80 8180 0000 0070 0006 5236  

V zastúpení:    PhDr. Helena Poláková, PhD.  

generálna tajomníčka služobného úradu  

Kontaktná osoba a e-mail: JUDr. Tamara Bečárová (tamara.becarova@minedu.sk) 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a  

 

Poskytovateľ: 

 

Obchodné meno:      

Sídlo:       

Právna forma:  

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

IČO:      

DIČ:     

IČ DPH:    

V zastúpení:    
 

Kontaktná osoba a e-mail: 

 

(ďalej len „Poskytovateľ”) 

(spoločne ďalej aj ako „Zmluvne strany“) 

  



Preambula 

 

Táto Rámcová zmluva o poskytnutí služieb bola uzavretá na základe výsledku verejného 

obstarávania, v rámci ktorého Poskytovateľ, ako uchádzač, uspel vo verejnom obstarávaní 

vyhláseným Objednávateľom, ako verejným obstarávateľom, na zákazku na poskytnutie 

služieb na predmet zákazky: „Zabezpečenie propagačných služieb na podujatí Junior 

festival v rámci Ekotopfilm - Envirofilm 2017“. 

Objednávateľ a Poskytovateľ vyhlasujú, že vzhľadom k tomu, že Objednávateľ požaduje 

vykonanie predmetu Zákazky a Poskytovateľ je úspešným uchádzačom vo verejnom 

obstarávaní, pričom disponuje praktickými skúsenosťami týkajúcimi sa predmetu Zákazky a 

má oprávnenie na vykonávanie predmetu Zákazky, disponuje odborným, personálnym a 

materiálnym potenciálom na vykonanie predmetu Zákazky a spĺňa všetky predpoklady na 

vykonanie požadovaného predmetu Zákazky, uzatvárajú medzi sebou túto Zmluvu, a to za 

podmienok ďalej uvedených.  

 

 

Čl. I. 

Predmet Zmluvy 
 

1. Predmetom tejto Zmluvy je rámcová úprava vzájomných vzťahov medzi Objednávateľom a 

Poskytovateľom po dobu právnej záväznosti tejto Zmluvy, pri poskytovaní služieb 

v predpokladanom rozsahu, uvedených v prílohe č. 1 a č. 2 tejto Zmluvy, ktoré sú 

neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 

2. Predmetom tejto Zmluvy je zároveň záväzok Poskytovateľa poskytnúť plnenie, bližšie 

špecifikované v tejto Zmluve konkrétne v prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Opis predmetu zákazky, 

pre Objednávateľa v jednotlivých mestách Junior festivalu, pričom toto plnenie a služby sú 

primárne určené na propagáciu Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“). Na 

druhej strane vzniká záväzok pre Objednávateľa poskytnúť Poskytovateľovi predmetných 

služieb potrebnú súčinnosť a za zrealizované plnenie zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú 

odmenu podľa čl. VI tejto Zmluvy.  

 

 

  Čl. II. 

Miesto a čas plnenia Zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je povinný poskytnúť služby v  mestách v zmysle 

prílohy č. 1 a č. 2 tejto Zmluvy, na základe samostatných Objednávok. 

2. Termíny jednotlivých podujatí v rámci Junior festivalu budú určené jeho organizátorom, 

pričom sa budú konať v priebehu mesiacov november až december 2017 a nebudú sa 

vzájomne prekrývať. 

3. Miesto konania v jednotlivých mestách je v plnej právomoci organizátora festivalu, musí to 

byť však miesto prístupné širokej verejnosti s voľným vstupom. 

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo účasti jeho zástupcov v ktoromkoľvek z miest po 

vzájomnej dohode s Poskytovateľom. 

 

 

Čl. III. 

Spôsob poskytnutia služieb  

 

1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že poskytovanie služieb sa bude uskutočňovať na 



základe samostatných objednávok doručených Objednávateľom Poskytovateľovi a ním 

potvrdených, a to písomne aj prostredníctvom e-mailu (zaslanom na e-mailovú adresu 

Poskytovateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy).  

2. Objednávka musí obsahovať presné vymedzenie požadovanej služby, a to uvedením jej 

druhu a množstva, určením konkrétneho miesta poskytnutia služby, požadovaného 

termínu a času, do ktorého sa má služba poskytnúť. Objednávky bude vyhotovovať 

Objednávateľ priebežne a podľa jeho aktuálnych potrieb. 

3. Cena za poskytnuté služby na základe vystavenej Objednávky, v jednotlivých mestách, 

bude totožná, ako cena uvedená v cenovej ponuke Poskytovateľa služieb a v prílohe č. 2 

tejto Zmluvy. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne Objednávateľovi služby riadne a včas podľa 

Objednávateľom dodaných podkladov a textov a za podmienok dohodnutých v tejto 

Zmluve, ako aj v jednotlivých objednávkach vystavených na základe tejto Zmluvy.  

5. Poskytovateľ je pri poskytovaní služieb v zmysle a za podmienok uvedených v tejto 

Zmluve viazaný v dohodnutom rozsahu pokynmi Objednávateľa. Poskytovateľ je 

povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu pokynov 

daných mu Objednávateľom, ak Poskytovateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri 

vynaložení odbornej starostlivosti.  

6. Zmluvné strany sa zaväzujú písomne si oznamovať všetky skutočnosti, ovplyvňujúce 

poskytovanie služieb po stránke obsahovej a termínovej.  

 

 

Čl. IV. 

Povinnosti Poskytovateľa  

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje:   

1.1. poskytnúť služby a plnenie, ktoré tvorí predmet tejto zmluvy na svoje nebezpečenstvo 

v dohodnutom čase a kvalite, 

1.2. poskytnúť služby a plnenie podľa požiadaviek a podmienok Objednávateľa uvedených 

v opise predmetu zákazky vo verejnom obstarávaní a v tejto zmluve, konkrétne 

v prílohe č. 1 tak, aby mali všetky vlastnosti vymienené Objednávateľom,   

1.3. umožniť Objednávateľovi vykonať kontrolu počas priebehu podujatí Junior festivalu a 

bez zbytočného odkladu odstrániť nedostatky zistené touto kontrolou,   

1.4. zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti 

s plnením predmetu zmluvy, a to aj po zániku platnosti a účinnosti tejto zmluvy,   

1.5. nesprístupniť žiadne informácie získané v súvislosti s poskytovanými službami tretím 

osobám, ani ich inak použiť bez písomného súhlasu Objednávateľa, 

1.6. odstrániť zistené nedostatky, za ktoré zodpovedá bez zbytočného odkladu a podľa 

požiadaviek Objednávateľa,   

1.7. Objednávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu alebo overovania súvisiaceho 

s plnením tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku (Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok), pre Projekt v rámci Európskych štrukturálnych a investičných 

fondov EÚ, ktorý verejný obstarávateľ (objednávateľ) realizuje a v rámci ktorého 

získal nenávratný finančný príspevok a oprávneným osobám poskytnúť všetku 

potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä: 

a) Objednávateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu objednávateľa a ním poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, Certifikačný 

orgán a nimi poverené osoby, 



d) Orgán auditu a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), 

g) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky a ním poverené osoby, 

h) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  

i) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až h) v súlade s právnymi 

predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie. 

 

 

 

Čl. V. 

Povinnosti Objednávateľa  

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje:   

1.1. poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť a všetky informácie potrebné na bezproblémový 

chod podujatí,   

1.2. upozorniť Poskytovateľa, že služby a plnenie poskytuje v rozpore so svojimi 

povinnosťami a dožadovať sa odstránenia nedostatkov,   

1.3. zaplatiť dohodnutú cenu za riadne poskytnutie služieb, podľa dohodnutých platobných 

podmienok.   

 

 

Čl. VI. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za celý predmet zmluvy je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení 

neskorších predpisov vo výške .............,- EUR bez DPH (slovom: ........... eur bez DPH), 

t.j. ..............,- EUR s DPH (slovom: ................ eur s DPH) pričom táto suma predstavuje 

celkovú a konečnú zmluvnú cenu, ak táto Zmluva neustanovuje inak.   

2. Poskytovateľ si v súvislosti s predmetom tejto zmluvy nebude uplatňovať náhradu 

žiadnych ďalších nákladov.  

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba Poskytovateľom skutočne poskytnuté 

plnenie a služby podľa Objednávok a rozpočtu, ktorý je súčasťou prílohy č. 2 tejto 

Zmluvy. V prípade, že sa v niektorom z miest podujatie neuskutoční či už z dôvodu na 

strane Objednávateľa alebo Poskytovateľa, Objednávateľ si vyhradzuje právo neuhradiť 

cenu za toto podujatie v zmysle rozpočtu, ktorý je súčasťou prílohy č. 2 tejto Zmluvy 

a celková cena podľa článku VI odsek 1 bude primerane ponížená.  

4. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená Poskytovateľom po riadnom splnení 

predmetu zmluvy. Prílohu k faktúre budú tvoriť kópie jednotlivých Objednávok 

vystavených a zaslaných Objednávateľom Poskytovateľovi. 

5. Poskytovateľ je povinný zaslať ním vystavenú faktúru na adresu Objednávateľa uvedenú 

v tejto Zmluve, resp. podať faktúru do podateľne Objednávateľa. Uvedený daňový doklad 

musí obsahovať všetky požadované náležitosti v zmysle platných právnych predpisov 

Slovenskej republiky. Faktúra zhotoviteľa musí spĺňať náležitosti účtovného dokladu 

podľa ustanovenia § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a daňového dokladu podľa ustanovenia § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Na finančné prostriedky zaplatené 

objednávateľom  sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ berie na vedomie, že cena 



za predmet plnenia je prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu Slovenskej 

republiky a fondov Európskej únie. Na použitie týchto prostriedkov, kontrolu použitia 

týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania sa vzťahuje 

režim upravený v osobitných predpisoch (zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a 

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Za správne vyhotovenie faktúry 

zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.   

6. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.   

7. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v  zákone č. 413/2002 Z.z. 

a zákone č č. 222/2004 Z.z., Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Poskytovateľovi 

do 7 dní od jej doručenia a požiadať o jej opravu príp. doplnenie chýbajúcich náležitostí. 

Plynutie lehoty splatnosti sa v tomto prípade preruší a nová lehota splatnosti začne 

opätovne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.   

8. Faktúra bude preplatená výhradne prevodným príkazom na bankový účet Poskytovateľa 

uvedený na faktúre. Objednávateľ zaplatí dohodnutú cenu v celosti, po splnení celého 

predmetu zmluvy, bez poskytnutia zálohy. 

 

 

 

Čl. VII.  

Zmluvné sankcie 
  

1. V prípade, ak je Poskytovateľ v omeškaní s plnením svojho záväzku poskytnúť služby 

v dohodnutom rozsahu a kvalite podľa tejto Zmluvy, čiže dôjde k porušeniu povinnosti 

Poskytovateľa stanovenej v čl. IV odsek 1.1 – 1.7 a plnenie nebude dodané v súlade 

s Opisom predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a ak Poskytovateľ 

nevykoná nápravu ani po upozornení Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený uplatniť 

voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny služieb za každé takéto 

porušenie, pričom toto porušenie nemôže byť spôsobené konaním alebo nekonaním 

Objednávateľa.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu uhradiť do štrnástich (14) dní od doručenia 

písomnej výzvy Objednávateľa k úhrade zmluvnej pokuty s uvedením potrebných údajov 

k vykonaniu úhrady.   

3. Vznikom nároku na zmluvnú pokutu alebo jej zaplatením nie je dotknuté právo 

Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a tiež nie je dotknutá povinnosť 

Poskytovateľa splniť si svoje záväzky z tejto Zmluvy, ktorých splnenie bolo zabezpečené 

zmluvnou pokutou.  

4. V prípade, ak na strane niektorej zo zmluvných strán nastanú okolnosti, pre ktoré nie je 

druhá zmluvná strana objektívne schopná plniť si svoje zmluvné povinnosti (napr. vyššia 

moc), nemôže byť táto skutočnosť v neprospech tej zmluvnej strany, ktorej tieto 

skutočnosti bránia v plnení si zmluvných povinností. Zmluvná strana, na strane ktorej 

nastanú okolnosti, pre ktoré nie je objektívne schopná plniť si svoje zmluvné povinnosti, 

je povinná bezodkladne o tejto skutočnosti informovať druhú zmluvnú stranu.  

5. V prípade, ak Objednávateľ nezaplatí Poskytovateľovi cenu alebo jej príslušnú časť 

fakturovanú Poskytovateľom v súlade s touto Zmluvou riadne a včas, vznikne 

Poskytovateľovi voči Objednávateľovi nárok na úroky z omeškania v súlade s nariadením 

vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2014 Z. z.. 

Zaplatením úrokov z omeškania nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu 

spôsobenej škody.  

 



Čl. VIII.   

Zánik zmluvy  
 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie do 31.12.2017 odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, resp. do vyčerpania celkovej zmluvnej ceny 

uvedenej v čl. VI bod 1 a prílohe č. 2 tejto zmluvy.   

2. Zmluva zaniká úplným a riadnym splnením záväzku, uplynutím doby, na ktorú bola 

uzatvorená alebo odstúpením od zmluvy niektorej zo zmluvných strán.   

3. V prípade, ak Poskytovateľ nesplní niektorú zo svojich povinností uvedenú v čl. IV tejto 

zmluvy, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvy, na základe čoho je 

Objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V prípade, ak Objednávateľ neuhradí 

Poskytovateľovi cenu za predmet zmluvy v lehote splatnosti faktúry podľa ustanovení 

článku VI. zmluvy, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvy, na základe 

čoho je Poskytovateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.   

4. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy 

druhej zmluvnej strane. Po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať 

alebo meniť bez súhlasu druhej zmluvnej strany.   

5. V prípade odstúpenia od zmluvy pre omeškanie Poskytovateľa podľa bodu článku V tejto 

zmluvy, nastanú účinky odstúpenia od zmluvy dňom nasledujúcim po uplynutí 

ktorejkoľvek z lehôt na dodanie predmetu plnenia. V prípade odstúpenia od zmluvy pre 

omeškanie Objednávateľa podľa bodu 3 tohto článku, nastanú účinky odstúpenia od 

zmluvy dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty splatnosti faktúry určenej podľa článku 

VI. tejto zmluvy.   

6. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknutej porušením 

zmluvy.   

7. Odstúpenie od zmluvy sa doručuje druhej zmluvnej strane doporučenou zásielkou na 

adresu sídla zmluvnej strany. V prípade neúspešného doručenia uvedených písomností 

doručenou listovou zásielkou sa tretí deň uloženia zásielky na pošte bude považovať za 

deň riadneho doručenia. Písomnosť sa bude považovať za riadne doručenú aj vtedy, ak ju 

adresát odmietne prevziať.  
 

 

Čl. IX. 

Záverečné ustanovenia   
  

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v 

Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je 

povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov a podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 

znení neskorších predpisov.   

2. Zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých pre Objednávateľa sú určené 

4 (štyri) rovnopisy a pre Poskytovateľa 2 (dva) rovnopisy.   

3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými a očíslovanými dodatkami 

schválenými a podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.   

4. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ustanoveniami ďalších 

všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.   

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym 



účinkom z nej vyplývajúcich. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, 

zástupcovia oboch zmluvných strán sú oprávnení uzavrieť túto zmluvu v mene zmluvnej 

strany, ktorú zastupujú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.   

6. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy sú:   
- Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky 

-  Príloha č. 2: Ponuka Poskytovateľa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

             Za Objednávateľa:  Za Poskytovateľa:  

 

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

             JUDr. Lukáš Machala konateľ 

generálny tajomník služobného úradu    

 Ministerstvo školstva, vedy, 

 výskumu a športu 

 Slovenskej republiky  
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