Výzva na predkladanie ponúk
(zákazka s nízkou hodnotou)
Publicita a informovanosť
pre projekt „Cesta z bludného kruhu“ ITMS kód projektu: 27110130024
Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor, n.o., ako verejný obstarávateľ a realizátor projektu
„Cesta z bludného kruhu“ ITMS kód projektu: 27110130024 v zmysle § 7 zákona 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci prieskumu trhu na zadanie
zákazky s nízkou hodnotou podľa §102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní zverejňuje
výzvu na predloženie cenovej ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor, n.o.
IČO : 35581166
DIČ: 2021862667
zastúpený : RNDr. Bc. Adriana Ogou
Sídlo: Agátová 2, Somotor 076 35
Poštová adresa: 076 35 Somotor, Agátová 2
Telefón: +421566396475
E-mail: ogou21@yahoo.com
Kontaktná osoba pre uvedenú zákazku: RNDr. Bc. Adriana Ogou, ogou21@yahoo.com
(ďalej v texte len: „verejný obstarávateľ“)
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou, predmetom ktorej je poskytnutie služieb
publicity a informovanosti pre projekt: “Cesta z bludného kruhu“.
2. Predmet
Podrobný opis predmetu obstarávania - služieb tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve.
Uchádzač musí predložiť ponuku na všetky požadované služby a tovary v požadovanom rozsahu,
obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto zmluve aj jej prílohách.
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní
podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu za celý predmet
obstarávania. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet
obstarávania.
Súčasťou ponuky uchádzača musí byť:
a) aktuálny doklad o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom obstarávania (originál
alebo fotokópiu),
b) návrh zmluvy, ktorý bude zohľadňovať súťažné podmienky (vzor tvorí prílohu č. 2 k tejto
výzve) v piatich vyhotoveniach. Všetkých päť vyhotovení zmluvy musí byť podpísaných
oprávneným zástupcom (zástupcami) uchádzača. Na tomto obsahu návrhu zmluvy verejný
obstarávateľ trvá a považuje návrh za nemenný a záväzný. Do návrhu doplní uchádzač
svoje identifikačné údaje a cenu za predmet obstarávania.
V prípade, ak uchádzač nedodrží text návrhu zmluvy, na ktorom verejný obstarávateľ trvá alebo
vôbec nepredloží návrh zmluvy, nebude táto ponuka zahrnutá do vyhodnotenia. V prípade, ak by
uchádzač nepredložil doklad o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom obstarávania
(originál alebo fotokópiu) bude zo zákazky vylúčený.
Verejný obstarávateľ si dovoľuje požiadať uchádzačov, aby predložili ponuku v 2 vyhotoveniach,
z ktorých bude jedno vyhotovenie originálom a jedno vyhotovenie bude fotokópiou originálu.
Rovnako prosíme predložiť aj 2 vyhotovenia dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú
predmetom obstarávania. Toto ustanovenie sa netýka zmlúv – tie uchádzač predkladá len vo
forme originálu – v požadovanom počte 5 vyhotovení (t. z. pri nich nemusí predkladať fotokópie).

Bližšie informácie budú poskytované verejným obstarávateľom, prípadne RNDr. Ivan Kotora,
0903/040108, i van.kot ora @gmail.com. Prípadné žiadosti o vysvetlenie je potrebné doručiť
RNDr. Kotorovi e-mailom najneskôr do 23.03.2012 do 13,00 hod.
Ponuky vyhotovené v súlade s týmito podmienkami musia byť doručené do termínu:
29.03.2012 do 12,00 hod.
v zalepenej obálke s heslom: „Publicita – APZ Somotor n.o.“ a s nápisom „Neotvárať“ na
adresu: Poštová adresa: 076 35 Somotor, Agátová 2
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované.
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 29.03.2012 o 13.00 v sídle APZ.
Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne najneskôr do
02.04.2012 a v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných uchádzačov o tom, že v tejto
zákazke neuspeli.
Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži. V prípade, ak
ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššia ako je predpokladaná hodnota tejto zákazky,
môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.
Predpokladaná hodnota zákazky je 2.209,00 € bez DPH.
Predloženú ponuku nemožno odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk – t. z. po
26.03.2012 do 12,00 hod. Ponuku možno meniť alebo dopĺňať len v čase, kedy je možné ponuku
odvolať. Uchádzači sú svojimi ponukami viazaní do 31.01.2014.
.................................................
RNDr. Bc. Adriana Ogou

Príloha č. 1
Predmetom obstarávania je poskytnutie nasledovných služieb, zahŕňajúcich aj dodávku
nasledovných tovarov:
Informačné letáky, kalendáre a skladačky o projekte na oboznámenie verejnosti o realizácii projektu
a o príspevku EÚ v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu.
Označenie projektu, označenie miest realizácie projektu informačnou tabuľou v súlade s Manuálom
pre informovanie a publicitu.
Informačné letáky, kalendáre a skladačky o projekte na oboznámenie verejnosti o realizácii projektu
a o príspevku EÚ v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu.
PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ PROJEKTU
CPV1 22462000-6
Web stránka určená pre publicitu projektu - Webstránka APZ a to www.cestazbludnehokruhu.com
na zverejňovanie výsledkov, výstupov, aktivít z celej doby realizácie projektu. O projekte tak bude
informovaná široká verejnosť
PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ PROJEKTU
CPV2 72413000-8
Inzercia v tlačených alebo internetových médiách - Zverejnenie inzercie na začiatku a následne na
konci realizácie projektu o aktivitách projektu a výsledkoch aktivít projektu.
PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ PROJEKTU
CPV3 79342200-5
Predpokladaná hodnota zákazky: 2209.,00 EUR bez DPH
Publicita projektu bude prebiehať počas celého trvania realizácie aktivít projektu i po jeho ukončení
a pri akomkoľvek prezentovaní projektu.
V rámci publicity a informovanosti budú využité nasledovné prostriedky:
 Informačný plagát (10 ks, formát A4): plnofarebný zalaminovaný plagát určený na označenie
priestorov budovy a miestností, v ktorých sa uskutočňujú aktivity projektu
 Perá s logom ESF (100 ks) - propagačné a reklamné perá s logom ESF určené pre účastníkov
projektu a zároveň ako propagačný materiál pre hostí
 Poznámkové bloky (100 ks, formát A4) - poznámkové bloky pre účastníkov projektu, ktoré
zároveň budú slúžiť ako propagačný materiál, bloky musia byť opatrené potlačou s logami
ESF, OP ZaSI .
 Inzerát v rozsahu ¼ strany - propagačný inzerát informujúci o začiatku projektu, ktorý bude
uverejnený v tlačenom alebo elektronickom médiu. Musí obsahovať informácie a grafickú
úpravu v súlade aktuálne platným Manuálom pre informovanie a publicitu.
 Fotodokumentácia jednotlivých vzdelávacích aktivít počas celej realizácie projektu, min. 30
fotiek bude uverejnených aj na webstránke www.cestazbludnehokruhu.com. Webstránka
žiadateľa - zabezpečiť, aby webová stránka obsahovala informácie o realizovanom projekte
vrátane propagácie výsledkov a informácie o spolufinancovaní projektu z prostriedkov ESF a
aby sa podľa aktuálnosti projektu stránka aktualizovala, a to v období počas trvania
projektu a minimálne 5 rokov od ukončenia projektu (v zmysle udržateľnosti projektu);
min. 30 fotiek bude uverejnených na webstránke www.cestazbludnehokruhu.com
 PR článok v rozsahu ¼ strany - propagačný článok informujúci o ukončení projektu, ktorý
bude uverejnený v tlačenom alebo elektronickom médiu. Musí obsahovať informácie a
grafickú úpravu v súlade aktuálne platným Manuálom pre informovanie a publicitu.
Všetky materiály plagáty, bloky, inzerát, PR článok a pod. budú:
 označené logom ESF a logom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
 obsahovať informáciu o tom, že projekt je podporený a spolufinancovaný z ESF, a to
uvedením textu: „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho
fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“
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Identifikácia predmetu zákazky podľa spoločného slovníka verejného obstarávania.
Identifikácia predmetu zákazky podľa spoločného slovníka verejného obstarávania.
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Identifikácia predmetu zákazky podľa spoločného slovníka verejného obstarávania.
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 obsahovať slogan: „Priestor na vašu príležitosť“
 obsahovať odkaz na riadiaci orgán (RO) zodpovedný za realizáciu príslušného balíka pomoci
a odkaz na príslušný fond napr. formou odkazu na webovú stránku www.esf.gov.sk

TERMÍNY POSKYTOVANIA SLUŽIEB A DODANIA TOVAROV:
P.č.

Názov služby, tovaru

Termín dodania

1.

Informačný plagát

do 15 dní po podpísaní
zmluvy

2.

Fotodokumentácia

priebežne počas celej
implementácie projektu

3.

Perá s logom ESF

do 15 dní po podpísaní
zmluvy

4.

Poznámkové bloky

do 15 dní po podpísaní
zmluvy

5.

Webstránka

Priebežne počas trvania
projektu a aj po skončení
minimálne 5 rokov od
ukončenia projektu

6.

Inzerát v (rozsahu 1/4 strany)

Do 15 dní po podpísaní
zmluvy

7.

PR článok (v rozsahu 1/4 strany)

V mesiaci pred plánovaným
ukončením projektu

Predpokladaný termín realizácie projektu: 02/2012 - 01/2014
Všetky služby a tovary v rámci publicity musia byť poskytované v zmysle aktuálneho Manuálu
pre publicitu a informovanosť pre Dodávateľov v rámci ESF (2007 – 2013) Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, vydaným Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Sekciou riadenia ESF.), a jeho prípadných zmien. V prípade rozporu medzi opisom publicity
podľa tejto výzvy a manuálom, platí, že manuál má prednosť pred opisom podľa tejto výzvy.
Manuál je zverejnený na www.esf.gov.sk. Uchádzač je povinný si tento materiál naštudovať a
zaväzuje sa ho dodržiavať. Nedodržiavanie manuálu je považované za podstatné porušenie
zmluvy a dielo vyhotovené v rozpore s manuálom nie je zhotovené riadne a verejný obstarávateľ
má právo odmietnuť prevziať takto zhotovené dielo.

Príloha č. 2 k výzve
ZM L U V A
O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení
neskorších predpisov
čl. I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov: Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor n.o.
IČO : 35581166
DIČ: 2021862667
zastúpená: RNDr. Bc. Adriana Ogou
Sídlo: Agátová 2, Somotor 076 35
Poštová adresa: 076 35 Somotor, Agátová 2
Telefón: +421566396475
E-mail: ogou21@yahoo.com
Kontaktná osoba pre uvedenú zákazku: RNDr. Bc. Adriana Ogou, ogou21@yahoo.com
(ďalej len: „Objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený na rokovanie
-vo veciach technických:
-vo veciach zmluvných :
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Označenie registra:
Číslo zápisu:
Tel.:
Fax:
E-mail:
(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny
samostatne.
Členovia skupiny sú zaviazaní spoločne a nerozdielne.)
(ďalej len: „Zhotoviteľ“)
čl. ll.
Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre
objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo – služby a tovary zabezpečujúce publicitu a
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informovanosť projektu „Cesta z bludného kruhu“ ITMS kód projektu: 27110130024, ktorých
bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 k tejto zmluve.
2.
3.

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy - dielo prevezme, zaplatí za jeho
zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, na svoje náklady a svoje
nebezpečenstvo. Činnosť musí byť vykonávaná tak, aby boli riadne a včas plnené všetky
povinnosti vyplývajúce z výzvy k projektu: “Cesta z bludného kruhu“ a zo Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny SR zo 17.02.2012. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bol s týmito
dokumentmi dôkladne oboznámený a zaväzuje sa pri plnení tejto zmluvy ich plne
dodržiavať. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať pokyny objednávateľa a poskytovateľa
finančného príspevku.
čl. III.
Čas plnenia

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy dojednaný v rozsahu a obsahu
čl. II tejto zmluvy v termínoch:
P.č.
Názov služby, tovaru
Termín dodania
1.

Informačný plagát

do 15 dní po podpísaní
zmluvy

2.

Fotodokumentácia

priebežne počas celej
implementácie projektu

3.

Perá s logom ESF

do 15 dní po podpísaní
zmluvy

4.

Poznámkové bloky

do 15 dní po podpísaní
zmluvy

5.

Webstránka

Priebežne počas
trvania projektu a aj
po skončení minimálne
5 rokov od ukončenia
projektu

6.

Inzerát v (rozsahu 1/4 strany)

Do 15 dní po podpísaní
zmluvy

7.

PR článok (v rozsahu 1/4 strany)

V mesiaci pred
plánovaným ukončením
projektu
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2.

Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym zhotovením a odovzdaním diela
objednávateľovi. Odovzdaním diela (konkrétne tovarov a služieb uvedených pod
poradovým č. 1, 2, 3 a 4 vyššie uvedenej tabuľky) sa rozumie osobné odovzdanie diela
objednávateľovi v jeho sídle s potvrdením o prevzatí. Časť diela uvedená pod poradovým
číslom 6 a 7 vyššie uvedenej tabuľky – t. z. zverejnenie inzerátu a PR článku je
odovzdaná riadnym zverejnením v médiách v súlade s pokynmi objednávateľa.
Fotodokumentácia sa považuje za splnenú až odovzdaním všetkej fotodokumentácie
objednávateľovi pri ukončení projektu. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi dôveryhodne
(t. z. v písomnej forme) preukázať zverejnenie v médiách a to do 10 dní odo dňa
zverejnenia, inak má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške ceny za poskytnutie
tejto služby. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody a to v plnej výške. Časť diela
uvedená pod č. 5 v tabuľke (web stránka) bude priebežne odovzdávaná riadnym
uskutočnením činností, ktoré sú predmetom tejto položky (napr. vykonanie aktualizácie
stránky bude fakturovaná priebežne).
čl. IV.
Cena predmetu zmluvy
1.

Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje: Celková cena
bez DPH................................ €, slovom ............................ DPH
.....%.................................................... €, slovom ............................ Cena s
DPH................................................. €, slovom .............................
z toho:
P.č.

Názov služby, tovaru

Počet
m.j.

1

Informačný plagát

10 ks

2

Fotodokumentácia

-

3

Perá s logom ESF

100 ks

4

Poznámkové bloky

100 ks

5

Webstránka

6

Inzerát v (rozsahu 1/4
strany)

7

PR článok (v rozsahu 1/4
strany)

Cena
za m.j.
s DPH

Cena
celkom bez
DPH

Cena celkom s
DPH

-

Cena celkom

1 krát
1 krát
(v 2
médiách
)
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2. V cene uvedenej v odseku 1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa na plnenie
tejto zmluvy (napr. náklady na dopravu do miesta dodania, cena inzerátu a pod.)
čl. V.
Platobné podmienky
1.

2.
3.

Cena za zhotovenia a dodanie diela podľa tejto zmluvy bude uhradená zhotoviteľovi na
základe faktúr, ktoré vždy vystaví zhotoviteľ a doručí objednávateľovi až po riadnom
dodaní časti diela – jednotlivých položiek č. 1, 2, 3, 4, 6 a 7 z tabuľky uvedenej v čl. lV tejto
zmluvy v tam uvedenom rozsahu. Prílohou faktúry bude objednávateľom potvrdené
potvrdenie o dodaní časti diela – konkrétne položiek 1, 2, 3, 4, 6 a 7 z tabuľky uvedenej v
čl. lV tejto zmluvy a doklad o uverejnení inzerátu a PR článku (v médiách). Podkladom pre
vystavovanie faktúr za položku č. 5 z tabuľky – (web stránku) budú protokoly o vykonaní
služieb potvrdené objednávateľom a to podľa skutočne vykonaných služieb. Súčet faktúr za
položku č. 5 z tabuľky nemôže presiahnuť cenu za túto položku uvedenú za túto cenu v
tabuľke vyššie.
Splatnosť faktúry je 90 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje
deň odpísania z účtu objednávateľa.
Faktúra musí obsahovať údaje v súlade s platnou právnou úpravou. V prípade, že faktúra
nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi
na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti
začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
čl. VI.
Zodpovednosť za vady, záruka

1.

2.

3.
4.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy,
ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
V prípade, že sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní
zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a
zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela v čo najkratšom, technicky
možnom čase, najneskôr však do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, ak
nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený
zápis.
čl. VII.
Zmluvné pokuty a náhrada škody

1.

2.

V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy, alebo časť v dohodnutom termíne,
objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý aj
začatý deň omeškania. Objednávateľ má taktiež nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla
z dôvodu nedodržania termínu odovzdania diela zhotoviteľom.
Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád alebo neodstráni reklamované vady v lehote
uvedenej v čl. VI tejto zmluvy, resp. v inom dohodnutom termíne, má objednávateľ nárok na
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3.
4.

5.

zmluvnú pokutu vo výške 20 € za každý aj začatý deň oneskorenia odstránenia týchto
vád.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z
omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
V prípade, ak ktorákoľvek zmluvná strana poruší akúkoľvek povinnosť, ktorá zmluvnej
strane vyplýva z tejto zmluvy iným spôsobom, je povinná zaplatiť druhej zmluvnej strane
zmluvnú pokutu vo výške 50,- €, ak táto zmluva neurčuje inú výšku zmluvnej pokuty a to aj
opakovane.
Zaplatením zmluvnej pokuty dojednanej v tejto zmluve nie je dotknutý nárok na náhradu
škody a objednávateľ má teda aj nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla z dôvodov,
pre ktoré zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu a to aj v prípade, ak výška škody
presahuje výšku zmluvnej pokuty.
čl. VIII.
Odstúpenie od zmluvy

1.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto
zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy,
najmä ak zhotoviteľ:
a/ bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 10 dní,
b/ ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t. j. v rozpore s podmienkami
dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v
priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu
neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
c/ v rozpore s ustanovením tejto zmluvy prestal vykonávať práce na zhotovení diela,
alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
d/ bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva a
záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby.

2.

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy a jeho účinky
nastávajú dňom doručenia druhej strane. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku
na náhradu škody vzniknutej porušení zmluvy a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej
vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

čl. IX.
Záverečné ustanovenia
1.
2.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
Doručovanie: Ak nie je možné doručiť písomnosť zmluvnej strane na adresu jej sídla
uvedenú v tejto zmluve a jej iná adresa nie je druhej zmluvnej strane písomne oznámená,
písomnosť sa považuje za doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky
zmluvnej strane za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za zmluvnú
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3.

4.

5.
6.

stranu sa o tom nedozvie.
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením
tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to oprávnenými
osobami (či už objednávateľa alebo inými osobami určenými na základe Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny SR a objednávateľom zo 17.02.2012 a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.
Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť
tejto zmluvy.
Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých po jej podpísaní objednávateľ obdrží
štyri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v
platnom znení.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Somotore, dňa .....................

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

...........................................................
RNDr. Bc. Adriana Ogou

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