Zmluva o dielo č. 5/2021
podľa § 536, § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na zákazku: „Virtualizované počítačové vybavenie IKT učebne na Obchodnej akadémii

v Banskej Bystrici“
(ďalej iba „Zmluva“)
Uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
Obchodná akadémia
Sídlo :
Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
Štatutárny orgán:
Mgr. Lívia Žuffová, riaditeľka
IČO :
00162027
DIČ:
2021115558
Bankové spojenie :
Štátna pokladnica
Číslo účtu :
SK69 8180 0000 0070 0039 2421
Osoba oprávnená jednať
vo veciach Zmluvy:
Mgr. Lívia Žuffová, riaditeľka
Osoby oprávnené jednať
v technických
(realizačných) veciach:
Mgr. Lívia Žuffová, riaditeľka
Telefón/ fax :
048/4230700
Email:
(ďalej „objednávateľ“ na strane jednej)
Zhotoviteľ:
.................................................................
Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach:
Osoby oprávnené jednať
v realizačných veciach:
IČO:
DIČ:
IČ DPH :
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón/ fax:
E mail:
(ďalej iba „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej iba
„zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.
Táto zmluva sa uzatvára postupom realizovaným v súlade s § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, na zrealizovanie zákazky na: „Virtualizované počítačové

2.

3.

4.

5.

6.

vybavenie IKT učebne na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici“. Objednávateľ na základe
uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk, prijal zhotoviteľom predloženú
ponuku (ďalej len „ponuka“) a vyhodnotil ju ako najvýhodnejšiu. Cenová ponuka tvorí
neoddeliteľnú Prílohu č. 4 tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je podnikateľom alebo obchodnou spoločnosťou s právnou
subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je činnosť v rozsahu požadovanom v
predmetnom verejnom obstarávaní, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po
materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie Diela v zmysle na
predmet Zmluvy sa vzťahujúcich platných všeobecne záväzných právnych predpisov a
technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie, pozná podmienky zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a je oprávnený túto Zmluvu uzavrieť a naplniť účel Zmluvy.
Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko nie je subjektom
verejnej správy a zároveň, na základe tejto Zmluvy prijíma alebo bude prijímať finančné
prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a/ bod 1. tohto zákona, preto, ak spĺňa podmienky na
zápis do registra partnerov verejného sektora ako účastník Zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d/
tohto zákona a k času podpisu Zmluvy nezabezpečil svoj zápis do registra podľa tohto zákona,
Objednávateľ ako účastník Zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1
písm. a/ prvého bodu tohto zákona nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá
táto Zmluva, pričom Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez nároku
Zhotoviteľa na plnenie titulom ceny Diela.
Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné
právne predpisy, podzákonné predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej
únie vzťahujúce sa na verejné obstarávanie a na vykonanie Diela, a to najmä, nie však výlučne,
predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.
Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii Diela prostredníctvom subdodávateľov ( ďalej aj
iba „subdodávka“ ) zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby Dielo, resp. jeho časť realizoval sám.
Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akékoľvek zmeny týkajúce sa subdodávok.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej
starostlivosti a všetkého úsilia posúdil do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou
Diela, v Ponuke vzal do úvahy komplexný rozsah materiálov, prác, služieb, správnych
poplatkov, iných výdavkov potrebných na dokončenie Diela ako celku a všetkých do úvahy
prichádzajúcich nákladov na takéto materiály, práce a služby a tieto zahrnul do ceny Diela.

I.
PREDMET ZMLUVY
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok Zmluvy,
najmä v rozsahu a obsahu špecifikovanom v Prílohách k Zmluve a v Zmluve, na svoje
náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa vykonať a objednávateľovi
odovzdať Dielo vymedzené v článku II. Zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané Dielo prevziať spôsobom dohodnutým
v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v článku IV. Zmluvy.
II.
DIELO
ČLENENIE A ROZSAH DIELA, VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA DIELO
1. Predmetom diela sa na účely Zmluvy rozumie:

a) dodávka 24 ks zobrazovacích jednotiek, 1 ks centrálneho servera a potrebného
príslušenstva podľa technickej špecifikácie, ktorá je uvedená vo výzve
b) konfigurácia, doprava a inštalácia na mieste plnenia, vrátane zaškolenia všetkých, ktorý
budú danú technológiu využívať.
2. Zhotoviteľ je povinný pri vypracovaní Diela postupovať v zmysle § 42 ods. 3 zákona
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (neuvádzať
v Dokumentácii ani výkaze výmer konkrétne názvy stavebných výrobkov).
3. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa (verejného obstarávateľa)
bezodkladne poskytnúť písomné vysvetlenie týkajúce sa technických otázok a záležitostí Diela
(Dokumentácie) ako súťažného podkladu vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na realizáciu
diela, ak takáto situácia v procese verejného obstarávania nastane.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

III.
MIESTO, ČAS A SPÔSOB PLNENIA,
ODOVZDÁVACIE A PREBERACIE KONANIE
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené ( vykonané ) Dielo v rozsahu podľa článku II. ods.
1 písm. a/ a b/ Zmluvy odovzdá objednávateľovi v sídle objednávateľa najneskôr:
- do 7 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Zhotovením ( vykonaním ) Diela sa na účely Zmluvy rozumie včasné, bezchybné, vecne
správne a úplné dokončenie Diela ( každej jeho jednotlivej časti členenej v zmysle čl. II. ods. 1
Zmluvy) podľa podmienok dohodnutých v Zmluve a jeho odovzdanie a protokolárne
prevzatie objednávateľom.
Riadnym zaplatením ceny predmetu plnenia prechádza na objednávateľa vlastnícke právo
k Dielu. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prechádza na objednávaeľa dňom pevzatia
predmetu plnenia. Za poškodenie, stratu alebo zničenie Diela alebo jeho časti zodpovedá
zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania Diela objednávateľovi.
Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad porušenia čo i len jednej z týchto povinností
zhotoviteľa:
o vykonať Dielo ( každú príslušnú časť Diela ) riadne ( bez vád a nedorobkov ) alebo
o riadne a včas odstrániť vady a nedorobky na Diele ( na príslušnej časti Diela ),
ktoré sú uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela ( príslušnej časti Diela )
alebo
o včas odstrániť vady uplatnené objednávateľom v záručnej dobe,
je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny Diela
bez DPH uvedenej v ods. 1 článku IV. Zmluvy za každý začatý deň omeškania splatnú v lehote
do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty
spolu s faktúrou, na účet objednávateľa.
Zmluvné strany považujú výšku dohodnutých zmluvných pokút uvedených v ods. 10 tohto
článku Zmluvy za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnými pokutami
zabezpečovaných povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy a cenu Diela.
Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na
odstúpenie od zmluvy, zákonný úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa splnenia povinnosti, ktorú povinnosť
zmluvná pokuta zabezpečuje.

IV.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1.

Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutá na základe Špecifikácie ceny z ponuky
zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní, ktorá tvorí Prílohu č. 4 k Zmluve ( ďalej iba „cena
Diela“). Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy.
Cena Diela je stanovená podľa 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 č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane nákladov na vyhotovenie Diela
v tlačenej i elektronickej podobe, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať
v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov príslušného stavebného úradu v stavebnom
alebo kolaudačnom konaní alebo za práce na Diele vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo
chybnou činnosťou zhotoviteľa.
Cena Diela predstavuje celkom sumu:
Cena bez DPH
DPH 20 %
Cena s DPH

xx xxx,00 Eur
0,00 Eur
xx xxx,00 Eur

(slovom: xxx Eur, 00/100 ) s DPH.

2.

3.
4.

5.

Faktúry budú vystavená zhotoviteľom až po riadnom prevzatí výkonov podľa čl. II. ods.1 písm.
a),b) objednávateľom. Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň podpísania
Protokolu o odovzdaní a prevzatí výkonov podľa čl. II. ods.1 písm. a),b) oprávnenou osobou
objednávateľa (osobou oprávnenou rokovať vo veciach realizačných). Zákazka bude finančne
krytá až po schválení a pridelení finančných prostriedkov z BBSK.
Po vzájomnej dohode s odberateľom, vyhotoví zhotoviteľ dve samostatné faktúry na dodaný
predmet zákazky, ktorých súčet bude zodpovedať predloženej cenovej pobuke.
a ) faktúru za dodanie serveru vrátane nákladov spojených s inštaláciou
b) faktúru na ostatný tovar a služby
Faktúry budú vystavené po vzájomnom odsúhlasení položiek objednávateľom a zhotoviteľom.
Preddavky sa neposkytujú vôbec.
K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou
písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude
v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Splatnosť faktúry je 30 dní od dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne
objednávateľa.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a jej nevyhnutnou prílohou je
objednávateľom podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. V prípade, že faktúra
nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov, alebo ak prílohu faktúry nebude tvoriť Protokol
o odovzdaní a prevzatí príslušnej časti Diela, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru
zhotoviteľovi na doplnenie v lehote do 10 /desať/ pracovných dní. Vrátením faktúry sa preruší
splatnosť faktúry a nová 30-dňová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej faktúry.
Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom a v súlade s cenou z
ponuky zhotoviteľa z verejného obstarávania.
Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na účet zhotoviteľa.

6. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať
objednávateľovi úroky omeškania v zhodnej výške ako objednávateľ – 0,25% z ceny Diela bez
DPH uvedenej v ods. 1 článku IV. Zmluvy za každý deň omeškania.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú
vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa
a cenu Diela.
8. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na
odstúpenie od zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej
pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať Dielo alebo jeho časť.

V.
ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

Zhotoviteľ je povinný postupovať pri zhotovovaní Diela a jeho jednotlivých častí s odbornou
starostlivosťou, za striktného dodržiavania všetkých pre realizáciu Diela do úvahy
prichádzajúcich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, iných podzákonných
predpisov, normatívnych správnych aktov, individuálnych správnych aktov, technických
noriem záväzných v SR, podmienok dohodnutých v Zmluve a Prílohe č. 4 k Zmluve,
požiadaviek a pokynov objednávateľa.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo alebo ktorákoľvek jeho časť v čase jeho
riadneho odovzdania a prevzatia objednávateľom a za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej
dobe.
Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela
objednávateľom (dňom podpisu oprávneného zástupcu objednávateľa na protokole
o odovzdaní a prevzatí časti Diela. Záruka v rámci plynutia záručnej doby sa vzťahuje na
všetky vlastnosti Diela, najmä na jeho vecnú a obsahovú úplnosť a správnosť, zákonnosť
priebehu a procesu jeho zhotovovania, technickú a odbornú bezchybnosť.
Objednávateľ je oprávnený neprevziať Dielo alebo jeho časť, ktoré nie je vykonané riadne
a odovzdané včas podľa podmienok určených v Zmluve. V takom prípade objednávateľ nie je
v omeškaní s povinnosťou prevziať Dielo.
Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu Diela sa uplatnia
v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je
dohodnuté inak.
Uplatnením nárokov z vád Diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody
alebo na odstúpenie od Zmluvy.
VII.
OSTATNÉ ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí
zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzatvorenie zmluvy, alebo vzniknú
nové požiadavky objednávateľa. K tejto zmene dôjde len na základe predchádzajúceho
písomného dodatku k zmluve, pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi zmluvnými
stranami doručené v písomnej forme osobne, mailom alebo listami doručenými doporučenou
zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy
môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.

VIII.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na
náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené, resp. zákonné sankcie,
práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych
predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do
odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich
povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
2. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov a spôsobom uvedeným
v zákone.
3. Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotoviteľa sa považuje
najmä:
a) ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi Dielo včas a omeškanie zhotoviteľa trvá viac ako
10 dní,
b) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,
c) ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,
4. Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednávateľa sa považuje
omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej a doručenej objednávateľovi o
viac ako 15 dní.
5. Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa,
kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba
ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy z dôvodov
podľa ods. 3 tohto článku ešte pred odovzdaním Diela, nemá zhotoviteľ nárok na poskytnutie
plnenia ani sčasti a ani na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s už vykonanou
časťou Diela.
7. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávateľ
nárok na náhradu škody spôsobenú najmä omeškaním realizácie diela oproti termínu
ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve.
8. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, a to v momente keď prejav vôle oprávnenej zmluvnej
strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky
odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.
9. Odstúpením zmluvy objednávateľom bez splnenia čl. 3 vzniká zhotoviteľovi právo na plnenie
aj čiastočne splneného rozsahu predmetu diela v rozpracovanosti ku dnu oznámenia
o odstúpení od zmluvy. Uvedené bude dokladované objednávateľovi predložením
rozpracovanosti bez možnosti ďalšieho použitia predložených podkladov v zmysle autorského
zákona. Objednávateľ je povinný zaplatiť odovzdanú rozpracovanosť.

1.

2.
3.
4.

X.
ZÁVEREČNÉUSTANOVENIA
Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na
území Slovenskej republiky.
Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými
oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach
(rovnopisoch), pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).
Zmluvu je možné zrušiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.

5.

Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený
v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne
informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni
ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú
proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných
strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa
v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 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.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im
bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za
škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
9. V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek
písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto
zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť
doručuje, ak nie je dohodnuté inak. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto
podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú
tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
10. Pri plnení zmluvy budú zohľadnené vo všetkých bodoch o osobných účastiach, osobných
kontrolách a osobnom kontakte (ako aj sankciách z uvedeného vyplývajúcich) podmienky
a požiadavky aktuálnej situácie COVID 19.
11. Prílohou tejto Zmluvy je:
Príloha č. 4 Ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní

V Banskej Bystrici dňa:...........................

V .................................. dňa: ....................

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

...................................................
Mgr. Lívia Žuffová, riaditeľka školy

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

