
 

 
 Stromová 1,  813 30 Bratislava 1 
 odbor pre verejné obstarávanie 

 
 

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:  Mgr. Matej Sliška 
e-mail:  matej.sliska@minedu.sk  
Tel. č.:  +421 2 59 374 462 
 

2. Názov predmetu zákazky: Poradenské služby_analýza  
 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):  
71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza 
 

4. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je poskytnutie poradenských služieb v súvislosti s identifikáciou možností 
zabezpečovania vzdelávacích prostriedkov. Opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.   
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 
20 800,00 EUR bez DPH (slovom dvadsaťtisícosemsto eur bez DPH) 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne 
predpokladanú hodnotu zákazky.  
 

6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  
Stromová 1, Bratislava 
Termín dodania predmetu zákazky je bližšie uvedený v opise predmetu zákazky, ktorý je 
prílohou č. 1 tejto výzvy. 
 

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. 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;  
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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:  
matej.sliska@minedu.sk    
 

- V predmete e-mailu je potrebné uviesť: 
obchodné meno uchádzača a heslo: SÚŤAŽ „Poradenské služby_analýza“ 
  

11. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 10.10.2018 do 12:00 hod. 
 

12. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 16.11.2018 
 
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. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
ponuková cenu uvedie v zložení:  
- navrhovaná cena bez DPH  
- výška DPH  
- navrhovaná cena vrátane DPH. 

13.5. 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.  

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

13.7. 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. 

13.8. 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:  

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa 
§ 32 ods. 1 zákona, spôsobom podľa § 32 ods. 2 zákona alebo podľa § 152 zákona.  
Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ 
vyhodnotí splnenie osobného postavenia náhľadom do Zoznamu hospodárskych 
subjektov. Ak nie je zapísaný v uvedenom zozname uchádzač predloží doklady podľa § 
32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v ponuke. 
 

14.2.  Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo 
odbornej spôsobilosti: 

14.2.1. § 34 ods. 1 písm. a) zákona: zoznamom poskytnutých služieb za 
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (4.10.2018) s 
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak 
odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. 

14.2.2. § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 zákona. 
14.2.3. § 34 ods. 1 písm. g) zákona. 
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14.3. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti 

podľa § 34 zákona musia byť v ponuke predložené ako skeny (pri ponuke 
doručenej e-mailom, pričom verejný obstarávateľ môže žiadať predloženie 
originálov), alebo ako originály, alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ je 
ponuka predložená v listinnej podobe. 
 

14.4. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom 
obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo 
odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. 

 
14.5. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný  

ku dňu 1.10.2018. 
 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov k bodu 14.2.1 - § 34 ods. 1 písm. a) zákona 
 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby zoznamom poskytnutých služieb a referenciami preukázal, 
že sám uchádzač za predchádzajúcich päť rokov zrealizoval: 

 

a) Min. jednu zákazku predmetom plnenia ktorej bolo vypracovanie analýzy existujúcich 
procesov v oblasti regionálneho školstva a návrh ich optimalizácie. Zákazka musí mať 
hodnotu min. 20 000 eur bez DPH. 

b) Min. dve zákazku predmetom plnenia ktorých bolo vypracovanie analýzy existujúcich 
procesov v rámci organizácie a návrhu optimalizácie týchto procesov. Zákazky museli mať 
celkovú hodnotu min. 40 000 eur bez DPH. 

 
Za referenciu je možné považovať iba takú dodávku, ktorej realizácia nebola predčasne 
ukončená z dôvodu odstúpenia od zmluvy na základe porušení zmluvných, resp. zákonných 
povinností zo strany dodávateľa. 

 
Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam poskytnutých služieb a 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), 

 predmet dodávky, 

 opis predmetu dodávky, 

 doba dodania, 

 cena dodania bez DPH celkom. 
 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov k bodu 14.2.2 - § 34 ods. 1 písm. d) v spojení 
s § 35 zákona 

 
c) Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil certifikát systému manažérstva 

kvality ISO 9001 vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje, že v oblasti 
poskytovania poradenských služieb uchádzač spĺňa požiadavky uvedenej normy na 
systém manažérstva kvality. 

 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov k bodu 14.2.3 - § 34 ods. 1 písm. g) zákona - 
Uchádzač preukáže, že disponuje minimálne expertmi - odborníkmi v nasledovnej štruktúre:  

 
d) minimálne 1 (jeden) kľúčový expert č. 1 – Procesný analytik, ktorý má:  

 minimálne 5 rokov praxe v oblasti procesnej analýzy; preukáže prostredníctvom 
podpísaného životopisu;  

 praktické skúsenosti, v rámci ktorých sa podieľal na realizácii referenčnej dodávky 
popísanej v Minimálnej požadovanej úrovni štandardov k bodu 14.2.1 písm. a); 
preukáže prostredníctvom podpísaného životopisu  

 



 

 4 / 12 

e) minimálne 1 (jeden) Kľúčový expert č. 2 – Expert v oblasti projektového riadenia, ktorý má:  

 minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti projektového riadenia; preukáže 
prostredníctvom podpísaného životopisu,  

 praktické skúsenosti, kde sa v pozícii projektového manažéra podieľal na realizácii 
zákazky, ktorej predmetom plnenia bolo vypracovanie analýz, resp. štúdií v oblasti 
školstva; preukáže prostredníctvom podpísaného životopisu,  

 Certifikát IPMA stupeň B alebo ekvivalentný certifikát; preukáže predložením 
certifikátu. 

 
Životopis musí obsahovať:  

 meno a priezvisko, najvyššie dosiahnuté vzdelanie (s názvom a sídlom inštitúcie) 

 aktuálneho zamestnávateľa a predchádzajúcich zamestnávateľov, 

 odbornú prax, a to opisom/zoznamom odbornej praxe, opisom pracovnej náplne, miesto, 
mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ, prípadne ostatné 
relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi,  

 vlastnoručný podpis osoby. 
 
15. Obsah ponuky 

 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 
 

15.1. Vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú prílohu č. 2 tejto výzvy 
„Návrh na plnenie kritérií“, 

15.2. Doklady určené na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 14 tejto výzvy. 
15.3. Rámcový návrh a popis obsahu analýzy a popis činností, ktorých vykonanie uchádzač 

predkladá za účelom vypracovania analýzy (rozsah: 1 - 2 strany A4). 
    

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 (celkových konečných cien) ponúknutých 
jednotlivými uchádzačmi od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným uchádzačom sa 
stane ten uchádzač, ktorý ponúkne za celý predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu. 

 
17. Podmienky financovania:   

Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu. Úspešnému uchádzačovi sa neposkytne 
preddavok/záloha. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Ostatné 
podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa sú uvedené v prílohách tejto výzvy. 

 
18. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:  

  zmluva podľa prílohy č. 3 tejto výzvy 
        
 
Bratislava, 4.10.2018 

 
 
 
 ____________________________ 
 Mgr. Matej Sliška 
 vymenovaný na zastupovanie riaditeľa  
 odboru pre verejné obstarávanie 
 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 3: Zmluvné podmienky poskytnutia predmetu zákazky 
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Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky 

 
Názov zákazky 
Poradenské služby_analýza 

 
 
Predmetom zákazky je poskytnutie poradenských služieb v oblasti analýzy aktuálnej situácie  
a stavu zabezpečovania vzdelávacích prostriedkov a identifikovania možností zabezpečovania 
vzdelávacích prostriedkov efektívnejším spôsobom s cieľom maximalizovať percentuálnu mieru 
zabezpečenia požiadaviek škôl. 
 
V rámci analýzy bude potrebné vykonať najmä: 

 rámcové porovnanie súčasného nastavenia procesov a systémov zabezpečovania didaktických 
prostriedkov (identifikácia pozitív a negatív) vrátane komparácie iných obdobných systémov, 

 posúdenie interných predpisov a procesov, 

 zmapovanie a posúdenie právnych základov, 

 právnu analýzu zmien voči existujúcej právnej úprave, 

 identifikovanie možnosti zabezpečovania vzdelávacích prostriedkov a posúdenie 
realizovateľnosti - s dôrazom možnosti decentralizovaného modelu zabezpečovania učebníc, 

 analýza možností úpravy financovania učebníc v decentralizovanom a liberalizovanom modeli. 
 
Predmetom zákazky je aj poskytovanie poradenských služieb súvisiacich s optimalizáciou procesov 
v oblasti učebnicovej politiky súvisiacich s činnosťami verejného obstarávania na úseku 
zabezpečovania vzdelávacích prostriedkov. 
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Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií 

 
Názov zákazky 
Poradenské služby_analýza 
 

Návrh na plnenie kritérií 

 
Obchodné meno / názov uchádzača:   

  
 

   
 

 Sídlo / miesto podnikania:    

  
 

   
 

 IČO:   

  
 

   
 

 DIČ:    

  
 

   
 

 Kontaktná osoba:    

  
 

   
 

 E-mail:    

  
 

   
 

 Telefón:    

 
Kritérium vyhodnotenia: Najnižšia cena celkom v € s DPH za celý predmet zákazky. V prípade uchádzača, ktorý nie je 
platcom DPH sa vyhodnocuje cena celkom v € bez DPH, nakoľko to je konečná cena. 

Predmet zákazky 
Počet 

človekohodín 

Cena za 
človekodeň 

v eur bez 
DPH 

Cena celkom 
v eur bez DPH 

Výška 
DPH 

Cena celkom v eur  
s DPH 

Vypracovanie analýzy 
možností zabezpečovania 
vzdelávacích prostriedkov 

     

Poradenské služby 100     

cena celkom v eur s DPH za celý predmet zákazky  

Som / nie som platcom DPH.  Nehodiace sa prečiarknite  
Ceny uvádzať s presnosťou na dve desatinné miesta. 
 
 
 
 
 

V    dňa     

      

  

 
meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej 

konať za uchádzača 
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Príloha č. 3: Zmluvné podmienky poskytnutia predmetu zákazky  

 
Názov zákazky 
Poradenské služby_analýza 

 

 

Zmluva o poskytnutí služieb 

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2. zákona č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa 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“) 

 
(ďalej len „zmluva“) 

 
 

článok I  
Zmluvné strany 

 

Názov:   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Sídlo:   Stromová 1, 813 30 Bratislava, Slovenská republika 

Zastúpené:  JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., ministerka 

IČO:   00164381 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:   SK83 8180 0000 0070 0017 4598 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Názov:   

Sídlo:  

IČO:  

Zastúpená: 

DIČ alebo IČ DPH:  

Bankové spojenie:  

IBAN:  

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

 (ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 
 

 
článok II  

Úvodné ustanovenia 
 
2.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania podľa § 

117 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

2.2. Poskytovateľ týmto prehlasuje, že je spôsobilý zmluvu uzatvoriť a že je odborne spôsobilý na 
plnenie predmetu zmluvy.  

 
 

článok III  
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Predmet zmluvy 
 
3.1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi poradenské služby na 

základe konkrétnych požiadaviek objednávateľa, spočívajúce vo vypracovaní analýzy aktuálnej 
situácie a stavu zabezpečovania učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, a to 
v tlačenej ako aj elektronickej podobe (ďalej len „didaktické prostriedky“) a identifikovania 
možnosti zabezpečovania didaktických prostriedkov efektívnejším spôsobom s cieľom 
maximalizovať percentuálnu mieru zabezpečenia požiadaviek škôl (ďalej len „analýza“). 

 
3.2. V rámci analýzy bude potrebné vykonať najmä: 

3.2.1. rámcové porovnanie súčasného nastavenia procesov a systémov zabezpečovania 
didaktických prostriedkov (identifikácia pozitív a negatív) vrátane komparácie iných 
obdobných a vhodných systémov, 

3.2.2. posúdenie interných predpisov a procesov, 
3.2.3. zmapovanie a posúdenie právnych základov, 
3.2.4. právnu analýzu zmien voči existujúcej právnej úprave, 
3.2.5. identifikovanie možnosti zabezpečovania didaktických prostriedkov a posúdenie 

realizovateľnosti - s dôrazom možnosti decentralizovaného modelu zabezpečovania 
učebníc, 

3.2.6. analýza možností úpravy financovania didaktických prostriedkov v decentralizovanom 
a liberalizovanom modeli. 

 
3.3. Predmetom zmluvy je aj záväzok poskytovateľa vypracovať pre objednávateľa analýzy iné ako 

je analýza uvedená v bode 3.1 ako aj poskytovať odborné konzultácie na základe požiadaviek 
objednávateľa za podmienok tejto zmluvy, vzťahujúce sa na predmet zmluvy (ďalej len 
„poradenské služby“). 

 

 
článok IV  

Cena 
 
4.1. Cena za predmet zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení 
neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou Poskytovateľa takto: 
Celková cena za analýzu v eurách bez DPH: ........................ EUR 
DPH 20%: ........................ EUR 
Celková cena za analýzu v eurách s DPH: ........................ EUR. 
Cena za človekohodinu poradenských služieb v eurách bez DPH: ........................ EUR 
DPH 20%: ........................ EUR 
Celková cena za človekohodinu poradenských služieb v eurách s DPH: ........................ EUR. 
 

4.2. Celkový finančný objem je 25 000 EUR s DPH. 
 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za predmet zmluvy je konečná cena a Poskytovateľ nemá 
právo na poskytnutie zálohy ani preddavku. 

 

 
článok V  

Podmienky dodania a prevzatia predmetu zmluvy 
 
5.1. Poskytovateľ odovzdá objednávateľovi analýzu a objednávateľ prevezme analýzu na základe 

podpísaného odovzdávacieho a preberacieho protokolu oprávnenými zamestnancami oboch 
zmluvných strán (ďalej len „Preberací protokol“). 
 

5.2. Oprávnenými zamestnancami za Objednávateľa je: ........................ 
 
5.3. Oprávnenými zamestnancami za Poskytovateľa je: ........................ 
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5.4. Poskytovateľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
zmluvy do rúk oprávnených zamestnancov návrh analýzy v listinnej podobe v počte výtlačkov 1 
kus a v elektronickej forme na prenosnom USB nosiči v počte 1 kusu pre účely predbežného 
oboznámenia sa s obsahom a kvalitou výstupu a pre účely zapracovania prípadných 
pripomienok zo strany objednávateľa. Pre odstránenie vzniku sporu zmluvné strany berú na 
vedomie, že pripomienkovanie podľa tohto bodu nenahrádza a ani nie je podkladom pre 
činnosti podľa bodu 5.7. 
 

5.5. Objednávateľ do 7 pracovných dní odo dňa predloženia návrhu podľa bodu 5.4 informuje 
Oprávneného zamestnanca Poskytovateľa o tom, či bude alebo nebude mať k návrhu 
pripomienky. 

 
5.6. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať do rúk oprávnených zamestnancov Objednávateľa analýzu (so 

zapracovanými pripomienkami objednávateľa, ak boli podané) v papierovej forme v počte 
výtlačkov 3 kusy a v elektronickej forme na prenosnom USB nosiči v počte 1 kus, a to v lehote 
10 dní odo dňa doručenia informácie Oprávneného zamestnanca Objednávateľa, že 
Objednávateľ nebude mať k návrhu pripomienky alebo do 10 dní odo dňa doručenia 
pripomienok Objednávateľa. 

 
5.7. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdávací a preberací protokol podpísaný oprávnenými 

zamestnancami oboch zmluvných strán musí obsahovať okrem základných údajov aj: 
5.7.1. konštatovanie Objednávateľa, že analýzu preberá k určitému dňu bez vád, resp. 

nepreberá z dôvodu vady, 
5.7.2. posúdenie splnenia špecifikácie a kvality analýzy, najmä súlad s určenými parametrami. 

 
5.8. Poskytovateľ je povinný odstrániť vady analýzy v primeranej lehote ustanovenej 

Objednávateľom. 
 

5.9. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Poradenské služby podľa bodu 3.2 na základe výzvy 
Objednávateľa doručenej emailom oprávnenému zamestnancovi Poskytovateľa, a to najneskôr 
do 24 hodín, resp. v termíne ustanovenom Oprávneným zamestnancom Objednávateľa.  

 
5.10. Poskytovateľ sa zaväzuje najneskôr do 5 dní kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

kalendárnom mesiaci, v ktorom boli poskytnuté poradenské služby vystaviť Výkaz 
poradenských služieb poskytnutých Objednávateľovi, v ktorom bude uvedený vecný a časový 
rozsah jednotlivých úkonov poradenských služieb (ďalej len „Výkaz poskytnutých služieb“). 
V prípade, že Výkaz poskytnutých služieb nebude v súlade so skutočne poskytnutými službami 
alebo bude neúplný či nesprávny, Objednávateľ vráti Poskytovateľovi Výkaz poskytnutých 
služieb na opravu a doplnenie, inak Výkaz poskytnutých služieb odsúhlasí svojím podpisom 
oprávnený zamestnanec Objednávateľa. 

 
 

článok VI  
Platobné podmienky 

 
6.1. Objednávateľ sa zaväzuje za dodané plnenie predmetu zmluvy zaplatiť Poskytovateľovi cenu 

podľa Článku IV tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom po dodaní analýzy 
a podpísaní Preberacieho protokolu alebo pri poskytnutí poradenských služieb po podpísaní 
Výkazu poskytnutých služieb.  

 
6.2. Každá faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude originál 
objednávky, Preberacieho protokolu a v prípade poradenských služieb aj Výkaz poskytnutých 
služieb. 

 
6.3. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.  

Ak predložená faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa bodov 6.1 a 6.2 tohto článku alebo 
nebude vystavená v súlade s platnou objednávkou, Objednávateľ ju vráti v lehote splatnosti 
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Poskytovateľovi na dopracovanie alebo prepracovanie. V takomto prípade nová lehota 
splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi. 

 

 
článok VII  

Miesto dodania a prevzatia predmetu plnenia 
 

7.1. Miestom dodania a prevzatia analýzy podľa bodu 3.1 je miesto sídla objednávateľa uvedené 
v záhlaví tejto zmluvy.  

 
7.2. Miestom poskytnutia poradenských služieb podľa bodu 3.2 je Bratislava. 

 
 

článok VIII  
Sankcie 

 
8.1. V prípade nedodržania lehoty plnenia podľa bodu 5.4 alebo 5.6 tejto zmluvy si Objednávateľ 

môže uplatniť voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 eur za každý čo i len začatý 
deň omeškania. 
 

8.2. V prípade nedodržania lehoty plnenia podľa bodu 5.9 tejto zmluvy si Objednávateľ môže 
uplatniť voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 eur za každú čo i len začatú hodinu 
omeškania. 

 
8.3. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr podľa bodu 6.3 tejto zmluvy si 

Poskytovateľ môže uplatniť voči Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške sadzby podľa § 
369a Obchodného zákonníka. 

 

 
článok IX   

Trvanie a zánik zmluvy, zodpovednosť za škodu 
 
9.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 6 mesiacov odo dňa jej účinnosti alebo do 

vyčerpania celkového finančného objemu v zmysle čl. IV bodu 4.2 zmluvy, podľa toho, ktorá 
z týchto skutočností nastane skôr. 

 
9.2. Zmluva zaniká: 

9.2.1. uplynutím doby, na ktorú je uzavretá 
9.2.2. vyčerpaním celkového finančného objemu zmluvy 
9.2.3. odstúpením od zmluvy 
9.2.4. písomnou dohodou zmluvných strán 

 
9.3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení 

zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou, alebo keď sa pre druhú zmluvnú stranu stalo 
splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným. 

 
9.4. Podstatným porušením tejto zmluvy sa rozumie porušenie povinnosti podľa bodu 5.8 tejto 

zmluvy, omeškanie s plnením záväzku zmluvnej strany, ktoré trvá po dobu viac ako 15 
kalendárnych dní, ak povinná zmluvná strana nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote, ktorú 
jej poskytne oprávnená zmluvná strana v písomnom oznámení, v ktorom špecifikuje porušenie 
záväzku, ktorého sa dovoláva. 

 
9.5. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce  

zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením 
zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. VII, ako aj ďalších nárokov, z povahy 
ktorých vyplýva, že trvajú aj po zrušení zmluvy.  
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9.6. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, odôvodnené a musí byť doručené druhej zmluvnej 
strane na poštovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú 
okamihom doručenia písomného vyhotovenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

 
9.7. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť z tohto záväzkového vzťahu, je povinná nahradiť 

škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo 
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Zodpovednosť za škodu sa ďalej spravuje 
ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 
 

článok X  
Subdodávatelia 

 
10.1. Na plnenie predmetu Zmluvy môže Poskytovateľ využiť subdodávateľov. Poskytovateľ je 

povinný pri uzatvorení Zmluvy uviesť zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o všetkých 
známych subdodávateľoch Poskytovateľa v čase uzatvorenia Zmluvy a údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum 
narodenia, minimálne podiel plnenia zo Zmluvy v % a stručný opis časti Zmluvy, ktorá bude 
predmetom subdodávky. 

 
10.2. Poskytovateľ je povinný najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa písomne 

oznámiť Objednávateľovi údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej 
konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Nový 
subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 
a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 
zákona o verejnom obstarávaní. 
 

10.3. Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávateľovi najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa vzniku tejto zmeny. 

 
10.4. Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť Poskytovateľa za plnenie predmetu 

Zmluvy. 
 

10.5. Poskytovateľ je povinný zmeniť Subdodávateľa v prípade, ak subdodávateľ prestal spĺňať 
podmienky účasti.  

 
 

článok XI  
Záverečné ustanovenia 

 
11.1. Zmluva môže byť zmenená a doplňovaná formou očíslovaných písomných dodatkov 

podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. 
 

11.2. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ďalšími právnymi predpismi. Ak výsledkom plnenia tejto zmluvy bude autorské 
dielo, poskytovateľ udeľuje objednávateľovi bezodplatne súhlas na jeho akékoľvek ďalšie 
použitie, a to najmä na použitie podľa § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 
v znení neskorších predpisov. V prípade podľa predchádzajúcej vety udeľuje poskytovateľ 
objednávateľovi bezodplatnú, výhradnú, miestne a časovo neobmedzenú licenciu.  

 
11.3. Poskytovateľ je povinný zachovať voči tretím osobám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o 

ktorých sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy dozvedel. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
subdodávateľov. 

 
11.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky. Poskytovateľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v 
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celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z 
ktorých Objednávateľ dostane štyri a Poskytovateľ dostane dva rovnopisy. 

 
11.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli na základe vzájomnej dohody a na základe 

slobodnej a vážnej vôle, zmluvu si pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s 
ňou ju podpísali. 

 
 

 
Za Poskytovateľa: Za Objednávateľa: 

 
V ________________ dňa _________ 

 
V Bratislave dňa 
 
 

 
 
 

____________________________ 

 
 
 

____________________________ 
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. 

ministerka 

 
 

 


