
Výzva na predloženie cenovej ponuky 
na predloženie cenovej ponuky 

pre potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
 

1. Predmet zákazky: Informačné aktivity pre Geopark Megoňky - Šance 
 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 
Názov :   Mesto Čadca  
Sídlo:    Námestie slobody 30, 02201 Čadca     
V jeho mene konajúci:  Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca    
IČO:    00313971  
DIČ:    2020552974        
Tel.; e-mail:   0905470966, miloslav.sulgan@mestocadca.sk 
 
Kontaktné údaje k VO:  Enixa, s.r.o., Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín 
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Topoľská 
Telefón:   0903 373 414 
E-mail:    enixasro@gmail.com  
 

3. Opis predmetu zákazky  
Predmetom zákazky sú služby pre zabezpečenie informačných aktivít spojených s realizáciou 
projektu Geopark Megoňky – Šance.  
Ide o dve na seba logicky a vecne nadväzujúce aktivity, ktoré nie je vhodné pri zadávaní 
predmetu zákazky deliť: 
- Podrobný sprievodca novou náučnou cyklotrasou spájajúcou prírodnú a kultúrnu pamiatku 

– Geopark Megoňky – Šance (25 000 ks) 
- Info tabule do lokálnej geologickej expozície (6 ks) 
Uchádzač predloží svoju ponuku na celý predmet zákazky. 
 
Klasifikácia - CPV kód: 79800000-2, 79822500-7, 79520000-5, 35261000-1 

 
4. Miesto plnenia  

Kraj Žilinský 
Okres Čadca 
Mesto Čadca a časť Milošová Megoňky 
 

5. Termín plnenia  
Predpokladaná doba realizácie je do 2 mesiacov dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 
o dielo, ktorej znenie je prílohou výzvy na predloženie ponuky. 
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. 
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. 
 
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač k zmluve najneskôr v čase jej uzavretia 
uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v zákonom stanovenom rozsahu. 
 
Úspešný uchádzač (dodávateľ) má povinnosť poskytnúť objednávateľovi k podpisu zmluvy 
zoznam jeho subdodávateľov v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a do 
5 pracovných dní odo dňa akejkoľvek zmeny subdodávateľa nahlásil objednávateľovi údaje v 
rozsahu minimálne podľa ods. 3 v § 41 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

6. Komunikácia 
Dorozumievanie medzi uchádzačmi a verejným obstarávateľom sa bude uskutočňovať 
písomne, elektronicky, telefonicky, doručením poštovou prepravou, kuriérom, osobne alebo ich 
kombináciou. Kontaktná osoba: uvedená v bode 2. tejto výzvy. 



 
7. Podmienky účasti 

a) Podmienka účasti vo verejnom obstarávaní týkajúca sa osobného postavenia uchádzačov: 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní; uchádzač  preukáže splnenie 
tejto podmienky účasti predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar vo vzťahu 
k predmetu zákazky. 

b) Podmienka účasti vo verejnom obstarávaní týkajúca sa technickej alebo odbornej 
spôsobilosti: podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač predloží 
zoznam dodávok tovaru alebo 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 
tohto zákona. 
Minimálny stanovený štandard pre podmienku účasti: uchádzač predloží zoznam dodávok 
obdobného charakteru ako je predmet obstarávania, t.z. napr. grafické spracovanie a tlač 
odborných publikácií, odborných informačných alebo náučných panelov a i. za relevantné 
obdobie vo finančnom objeme minimálne 20 tis. EUR bez DPH. 
 

8. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy a so zákonom 
o verejnom obstarávaní.  
 

9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom v EUR s DPH za celý predmet 
obstarávania. 
Cena musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Najnižšia ponuková cena spolu v 
porovnaní s ponukovými cenami všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, bude podklad pre 
určenie úspešného uchádzača. Úspešný uchádzač bude ten, ktorý ponúkne najnižšiu cenu. 
 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je 
platcom DPH, uvedie v ponuke. V prípade, že sa poskytovateľ služby stane počas realizácie 
platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH. 
Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za poskytnutie 
predmetu zákazky. 
Úspešným uchádzačom bude ten, kto preukáže splnenie podmienky účasti a predloží ponuku s 
najnižšou cenou za celý predmet zákazky. 

 
10. Predpokladaná hodnota zákazky 

Spolu: 26 743,00 EUR bez DPH 
 

11. Lehota viazanosti ponúk 
Do 30.09.2018 
 

12. Obsah ponuky 
- odporúča sa predložiť titulný list k ponuke s uvedením všetkých identifikačných a kontaktných 

údajov uchádzača a označením zákazky, 
- doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 7. tejto výzvy (§ 32 ods. 2 písm. 

e) zákona o verejnom obstarávaní) – postačuje fotokópia alebo informatívny výpis z ORSR 
vytlačený z internetu, alebo informácia o platnom zápise uchádzača v zozname hospodárskych 
subjektov vedenom ÚVO; doklady k § 34 ods. 1 písm. a), 

- návrh na plnenie kritéria vypracovaný podľa prílohy č. 2 tejto výzvy, 
- za uchádzača doplnená a oprávnenou osobou podpísaná zmluva o dielo s prílohami. 

 
Doklady predložené v listinnej podobe v ponuke musia byť originály alebo overené kópie, okrem 
dokladu preukazujúceho splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona 
o verejnom obstarávaní, ktorý uchádzač môže predložiť ako fotokópiu originálu alebo 
informatívny výpis z ORSR vytlačený z internetu.  



Jazyk vyhotovenia ponuky sa akceptuje slovenský alebo český. 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. 

 
Ak je niekde v dokumentoch verejného obstarávania uvedený názov výrobcu, výrobku alebo 
typové označenie, uchádzač môže naceniť ekvivalentnú položku pri zachovaní všetkých 
funkcionalít a minimálnych požadovaných parametrov. 

 
13. Predkladanie ponúk 

Uchádzač predloží ponuku v listinnej podobe v jednej nepriehľadnej uzatvorenej obálke 
a označením: „INFO – ponuka – NEOTVÁRAŤ“. 
 
Adresa doručenia ponuky v listinnej podobe: Mesto Čadca, Mestský úrad, Námestie 
slobody 30, 02201 Čadca. 
 
Lehota na predloženie ponuky: najneskôr do 29.6.2018 do 10:00 hod. 
 

14. Vyhodnotenie ponúk 
Dňa 29.6.2018 o 11:00 hod. na MsÚ Čadca, Námestie slobody 30, 02201 Čadca  
 

15. Hlavné podmienky financovania predmetu zákazky 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ (EFRR) a štátneho rozpočtu SR v rámci 
programu INTERREG  V-A Slovenská republika Česká republika 2014-2020 a vlastných zdrojov 
verejného obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje. 
Odporúčame záujemcom venovať pozornosť zmluvným podmienkam uvedeným v návhu 
zmluvy o dielo. 

 
S pozdravom 
 
 
 

---------------------------------------------------- 
       Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca 

 
 
 
21.5.2018 
 
 
 
Prílohy výzvy: 
1. Opis predmetu obstarávania 
2. Návrh na plnenie kritéria 
3. Zmluva o dielo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č.1  Opis predmetu zákazky 
 
Informačné aktivity pre Geopark Megoňky – Šance 
 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol predmet zákazky spracovaný v jednotnom dizajne, ktorý si 
vyhradzuje právo schváliť pred zhotovením výstupov. 
 

Popis Množstvo Popis 

Podrobný sprievodca novou 
náučnou cyklotrasou spájajúcou 
prírodnú a kultúrnu pamiatku – 
Geopark Megoňky - Šance 

25 000 ks 

Podrobný sprievodca spoločným 
cezhraničným produktom – spoločná náučná 

cyklotrasa, formát A5, v rozsahu min. 48 strán, 
plnofarebná tlač, papier 150 g natieraný, 
obálka 30 g natieraný papier, povrchová 

úprava – jednostranné lesklé laminovanie + 
záložka určená na mapu, vnútro min. 100 ks 

fotografií, rozsah textu min. 5 normostrán 
(vrátane prekladu do CZ, ANJ, PL). Väzba V1 

– 10 000 ks v SJ, 5000 ks v CZ, 5 000 ks 
v AJ, 5000 ks v PL. Obsahovú aj grafickú 

náplň navrhne a dodá zhotoviteľ po 
schválení objednávateľom  

Info tabule do lokálnej geologickej 
expozície 6 ks 

Info tabule umiestnené v interiéri prístrešku 
geologickej expozície – rozmer 0,8 m x 1,2 m, 

materiál dibond. Obsah a grafické 
spracovanie info tabúľ zabezpečí 

dodávateľ po odsúhlasení 
objednávateľom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.2  Návrh na plnenie kritéria 
 
 
Predmet zákazky: Informačné aktivity pre Geopark Megoňky - Šance  
 
 
Obchodné meno uchádzača:  
Sídlo alebo miesto podnikania:  
Kontaktné údaje (tel., e-mail):  
 
 

Popis Množstvo 
Jednotková 
cena v EUR 

s DPH  

Cena spolu bez 
DPH  

Cena spolu v EUR s 
DPH 

Podrobný sprievodca 
novou náučnou 
cyklotrasou spájajúcou 
prírodnú a kultúrnu 
pamiatku – Geopark 
Megoňky - Šance 

25 000 ks       

Info tabule do lokálnej 
geologickej expozície 6 ks    

Spolu x    

 
 
platca DPH – neplatca DPH* 
* nehodiace sa prečiarknite 
 
V prípade ak nie ste platiteľom DPH, uveďte cenu ako celkovú a konečnú. 
 
Vypracoval:  
 
Dňa:  

 
 
 
 

štatutárny zástupca 
(meno, priezvisko, príp. pečiatka) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 3 Zmluva o dielo 
 

ZMLUVA	  	  O	  	  DIELO	  
 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov 

 
číslo:   ............................  

 
I. ZMLUVNÉ  STRANY 

 
1. Objednávateľ :  Mesto Čadca 

Sídlo:    Námestie slobody 30, 02201 Čadca     
V jeho mene konajúci:  Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca    
IČO:    00313971  
DIČ:    2020552974     
Banka :                                   Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN :                                     SK70 5600 0000 0002 0271 8061 
    

2. Zhotoviteľ :    
    Sídlo:        

v zastúpení :   
    bankové spojenie :     
    číslo účtu :     
    IBAN:    
    IČO:     
    IČ DPH :     

Registrácia:  
Kontaktné údaje (tel, e-mail):   

 
 

II. PREDMET  DIELA 
 
1. Objednávateľ na základe cenovej ponuky zo dňa ............  zadáva zhotoviteľovi  

realizáciu diela zadávaného v rámci zákazky s nízkou hodnotou s názvom Informačné aktivity pre 
Geopark Megoňky – Šance: 

- Podrobný sprievodca novou náučnou cyklotrasou spájajúcou prírodnú a kultúrnu pamiatku 
– Geopark Megoňky – Šance (25 000 ks), 

- Info tabule do lokálnej geologickej expozície (6 ks). 
 

 
III. VYKONANIE  DIELA 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať obsahovú aj grafickú náplň navrhne a dodá zhotoviteľ po schválení 

objednávateľom. 
 
2.  Dielo vykoná zhotoviteľ za dojednanú cenu na svoje náklady.  

 
 

IV. CENA  DIELA 
 

1. Cena za dielo, ktoré je podľa čl. II. predmetom tejto zmluvy, je stanovená v súlade so zákonom 
Národnej  rady  SR  č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva 
financií SR  č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej  rady  Slovenskej republiky  č. 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 
2. Cena diela spolu: 
 

 
Cena diela bez DPH:       .........................  € 
20% DPH:                        .......................... € 



             Celkom:                           .......................... €     
 
 Slovom: ........................................................ 
 
Z toho: 

- Podrobný sprievodca novou náučnou cyklotrasou spájajúcou prírodnú a kultúrnu pamiatku 
– Geopark Megoňky – Šance (25 000 ks): 
 
Cena časti 1 diela bez DPH:       .........................  € 
20% DPH:                         .......................... € 

        Celkom:                            .......................... €     
 

- Info tabule do lokálnej geologickej expozície (6 ks): 
 

Cena časti 2 diela bez DPH:       .........................  € 
20% DPH:                           .......................... € 
Celkom:                            .......................... €     

 
 
3. Zhotoviteľ po ukončení prác vystaví jednu konečnú faktúru, ktorej prílohou bude obidvoma 

zmluvynými stranami potvrdený preberací protokol potvrdzujúci riadne odovzdanie a prevzatie 
obidvoch častí diela.  

 
4. Pre oceňovanie prác a dodávok naviac ako i odpočty nerealizovaných  prác a dodávok sú záväzné 

jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Pre ocenenie prípadných naviac prác, pre 
ktoré neboli dohodnuté zmluvné ceny, predloží zhotoviteľ nové ceny, ktoré objednávateľ odsúhlasí. 

 
 

V. ČAS  PLNENIA 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto  zmluvy 
v najneskôr do 2 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy o dielo.  

 
2. Lehota plnenia začína dňom účinnosti zmluvy a končí sa podpísaním preberacieho protokolu diela. 
 
3. V prípade, že : 
 - množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom, 
 - zdržanie, neodovzdanie podkladov v stanovenom termíne, chyby, alebo prekážky  
       spôsobené objednávateľom, 
 - zvláštne okolnosti nezavinené porušením povinností zhotoviteľa, alebo niekoho,  za koho zhotoviteľ 

zodpovedá, sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie zhotovenie diela, určí objednávateľ po 
prerokovaní so zhotoviteľom predĺženie lehoty dodania písomným dodatkom k tejto zmluve. 

 
VI. PLATOBNÉ  A FAKTURAČNÉ  PODMIENKY  

 
1. Objednávateľ prehlasuje, že na realizáciu diela, ktoré je predmetom zmluvy má zabezpečené 

finančné prostriedky. 
 

2. Dielo bude vyúčtované v konečnej faktúre po zrealizovaní diela, na základe obidvoma zmluvnými 
stranami potvrdeného preberacieho protokolu. 

 
3. Objednávateľ je povinný uhradiť konečnú faktúru do 30 dní odo dňa jej doručenia. Prílohou faktúry 

bude potvrdený preberací protokol. V prípade pochybností o doručení sa má za to, že faktúra bola 
doručená tretí deň po jej dokladovateľnom odoslaní zo strany zhotoviteľa. 

 
4. V prípade, že objednávateľ nedodrží splatnosť faktúry v súlade s odsekom 3. tohto článku, zhotoviteľ 

má právo vyúčtovať úroky z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.  
 

VII. ODOVZDANIE  A  PREVZATIE     
 



1. Pri prevzatí a odovzdaní diela uvedeného v predmete zmluvy sa budú zmluvné strany riadiť 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 
2. Zhotoviteľ písomne min. 3 dni vopred, pred ukončením diela oznámi objednávateľovi, kedy bude dielo 

alebo jeho časť pripravená na odovzdanie. 
 
3. Záručná lehota začína plynúť podľa § 563  ods. 1 Obchodného zákonníka písomným odovzdaním a 

prevzatím diela a je dohodnutá na 24 mesiacov. 
 Vady diela, ktoré sú zrejmé pri odovzdaní a prevzatí musí objednávateľ reklamovať v zápise o 

odovzdaní a prevzatí, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.  
 

4. Oznámenie vád musí byť podané len písomnou formou a v záručnej lehote, inak je neplatné. Musí 
obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh na vysporiadanie vád. 

 
5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 

požadovať a zhotoviteľ bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady, za ktoré zhotoviteľ 
zodpovedá. 

 
VIII. SPOLUPÔSOBENIE  OBJEDNÁVATEĽA 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi základné informácie a kontaktné údaje 

relevantných inštitúcií (najmä k ochrane pamiatky, životného prostredia a pod.), ktoré môže 
zhotoviteľ potrebovať pri zostavovaní obsahovej náplne obidvoch častí diela, avšak tu sa nejedná 
o odborné podklady.  

 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne komunikovať s objednávateľom o stave prác na zhotovovaní diela 

a na požiadanie objednávateľa mu poskytnúť priebežné návrhy obidvoch častí diela na 
pripomienkovanie. 

 
 

IX. RIEŠENIE  SPOROV 
 
1.  Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť prednostne zmierovacími rokovaniami na úrovni 

objednávateľa a štatutárneho orgánu zhotoviteľa. 
 
2.  V prípade neúspešnosti zmierovacieho konania si uplatnia zmluvné strany nároky na príslušnom 

súde. 
 
 

X. NÁHRADA  ŠKODY     
 

1. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka 
 

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných 
objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich 
dodržaní trval, alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. 

 
3. Obe zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody 

týmto spôsobené. 
 

XI. KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE 
 
3.  1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany 

oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných právnych 
predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste 
povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia 
NFP v zmysle Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. 

 



2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, 
vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste 
a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu 
kontroly/auditu/overovania na mieste. 

 
3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať 

kontrolu/audit/overovanie dodávaného tovaru, prác a služieb na mieste realizácie diela kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.  Uvedená 
doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 
1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. 

 
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené: 

a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, 
ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,  

b) požadovať od objednávateľa a zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú 
dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady 
potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie doklady súvisiace s 
Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na 
mieste,  

c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania 
na mieste,  

d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania 
na mieste.  

5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:  
a) Objednávateľ a ním poverené osoby,  
b) Najvyšší kontrolný úrad SR,  Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  
c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a ES.  
 

6. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov, zistených 
kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania na mieste v 
lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste. 
Objednávateľ je  povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na 
mieste  informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po 
ich splnení. 

 
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, 

prácami, poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
NFP poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje 
objednávateľovi predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj 
povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, počas ktorej 
dôjde počas realizácie predmetu tejto zmluvy. 

 
XII. ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 
1.  Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
2.  Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto 

prípadoch: 
∗ ak sa zmení rozsah prác oproti zmluve, 
∗ v prípade nepredvídateľných udalostí.  
 
3.  Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť prednostne zmierovacími rokovaniami na úrovni 
štatutárnych orgánov zmluvných strán. V prípade neúspešnosti týchto rokovaní si uplatnia zmluvné 
strany nároky na príslušnom súde.   

 
4.  Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných číslovaných dodatkov. Po 

predložení návrhu dodatku zmluvnou stranou je druhá zmluvná strana povinná do 7 dní od jeho 
doručenia oznámiť svoje stanovisko. 

 
5.  Táto zmluva je vyhotovená v 3 origináloch, z toho 2x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa. 



 
6.  Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami. 

 
7.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Účinnosť nadobúda dňom 

doručenia písomnej objednávky objednávateľa na začatie realizácie diela zhotoviteľovi. 
 

Príloha č.1:  Opis diela 
Príloha č. 2: Rozpočet diela 

 
 
 
 
 V ...................................... dňa .............  V Čadci dňa ................... 
 
  

Za zhotoviteľa :      Za objednávateľa : 
 
 
 
 
 

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



Príloha č.1  Opis diela 
 
Informačné aktivity pre Geopark Megoňky – Šance 
 

Popis Množstvo Popis 

Podrobný sprievodca novou 
náučnou cyklotrasou spájajúcou 
prírodnú a kultúrnu pamiatku – 
Geopark Megoňky - Šance 

25 000 ks 

Podrobný sprievodca spoločným 
cezhraničným produktom – spoločná náučná 

cyklotrasa, formát A5, v rozsahu min. 48 strán, 
plnofarebná tlač, papier 150 g natieraný, 
obálka 30 g natieraný papier, povrchová 

úprava – jednostranné lesklé laminovanie + 
záložka určená na mapu, vnútro min. 100 ks 

fotografií, rozsah textu min. 5 normostrán 
(vrátane prekladu do CZ, ANJ, PL). Väzba V1 

– 10 000 ks v SJ, 5000 ks v CZ, 5 000 ks 
v AJ, 5000 ks v PL. Obsahovú aj grafickú 

náplň navrhne a dodá zhotoviteľ po schválení 
objednávateľom  

Info tabule do lokálnej geologickej 
expozície 6 ks 

Info tabule umiestnené v interiéri prístrešku 
geologickej expozície – rozmer 0,8 m x 1,2 m, 
materiál dibond. Obsah a grafické spracovanie 

info tabúľ zabezpečí dodávateľ po 
odsúhlasení objednávateľom. 

 
 
V ...................................... dňa .............   V Čadci dňa ................... 
 
  

Za zhotoviteľa :      Za objednávateľa : 
 
 
 
 
 

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



Príloha č.2  Rozpočet diela 
 
 
Predmet zákazky: Informačné aktivity pre Geopark Megoňky - Šance  
 
 

Popis Množstvo 
Jednotková 
cena v EUR 

s DPH  

Cena spolu bez 
DPH  

Cena spolu v EUR s 
DPH 

Podrobný sprievodca 
novou náučnou 
cyklotrasou spájajúcou 
prírodnú a kultúrnu 
pamiatku – Geopark 
Megoňky - Šance 

25 000 ks       

Info tabule do lokálnej 
geologickej expozície 6 ks    

Spolu x    

 
 
 
V ...................................... dňa .............   V Čadci dňa ................... 
 
  

Za zhotoviteľa :      Za objednávateľa : 
 
 
 
 
 

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


