Príručka k procesu verejného obstarávania

Príloha č. 7

Výzva na predloženie ponuky
Slovenské centrum dizajnu

Jakubovo námestie 12, 814 99 Bratislava

Názov,
sídlo - Adresa vybraného dodávateľa
Vec: Výzva na predloženie ponuky
Slovenské centrum dizajnu, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) Vás žiadame podľa § 117 ZoVO o predloženie ponuky na
nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Vybudovanie výskumnej infraštruktúry“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZoVO:
Názov verejného obstarávateľa: Slovenské centrum dizajnu
Sídlo: Jakubovo námestie 12, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Rišková, riaditeľka
IČO: 00699993
DIČ: 2020831329
IČ DPH: SK2020831329
Tel.: +421 2 204 77 318
E-mail: sekretariat@scd.sk
Internetová stránka: www.scd.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu.: IBAN SK92 8180 0000 0070 0023 9814
SK50 8180 0000 0070 0007 0238
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: e-mail : obstaravanie@scd.sk
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Dagmar Haraštová
4. Predmet obstarávania:
Predmet a názov zákazky: Vybudovanie výskumnej infraštruktúry
CPV:

30214000-2
30213100-6
30191200-6
32580000-2

Pracovné stanice
Prenosné počítače
Spätné projektory
Dátové zariadenia

Stručný opis zákazky: Kúpa zariadení na prácu a prezentáciu výpočtovo zložitého
multimediálneho obsahu:
- Pracovná stanica s monitorom, klávesnicou a myšou – 2 sety
- Notebook – 1 ks
- Projektor – 1 ks
- Dátové úložisko pre multimediálny obsah.
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Kúpna zmluva.
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)1 :
Zákazka je rozdelená na 2 časti, z ktorých každá bude samostatne hodnotená. Podrobný opis
každej časti je v prílohe č. 1 tejto výzvy.
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 15 523,87 Eur bez DPH.
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania: sídlo verejného obstarávateľa Jakubovo nám. 12, Bratislava alebo Slovenské
múzeum dizajnu Kollárovo nám. 10, Bratislava.
Termín dodania: do 25.03.2019.
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
do 25.03.2019.
10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nie sú.
11. Financovanie predmetu zákazky:
-

zákazka bude predfinancované z bežného transferu MK SR – a následne refinancované
z EFRR – program spolupráce (CP) Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko,
Prioritná os: Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce“ Názov
projektu: Cezhraničná spolupráca inštitúcii dizajnu v digitálnej dobe, akronym: Design and
Innovation.

-

splatnosť faktúry : 14 dní.

-

záloha nebude poskytnutá, platba bude bezhotovostným platobným stykom po dodaní
predmetu zákazky na základe faktúry.

12. Lehota na predloženie ponuky: do 05.03.2019 do 12:00 hod.
13. Spôsob predloženia ponuky: e-mailom na adresu obstaravanie@scd.sk
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk:
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia ponúknutá cena
Spôsob hodnotenia kritérií: každá časť sa bude vyhodnocovať samostatne. Úspešným bude
uchádzač s najnižšou ponúknutou cenou sa príslušnú časť zákazky, ostatní uchádzači budú
neúspešní.
15. Pokyny na zostavenie ponuky: (uviesť formu, počet vyhotovení, jazyk, spôsob označenia
ponuky, možnosť, resp. nemožnosť variantného riešenia,)
a. C e n o v á p o n u k a b u d e p r e d l o ž e n á e l e k t r o n i c k y v j e d n o m
z formátov: .doc, .docx, .odt, .pdf, .xls, .xlsx;
b. Ponuka bude predložená v slovenskom alebo českom jazyku
c. V predmete e-mailu s ponukou bude uvedené:
NEOTVÁRAŤ! CENOVÁ PONUKA – IKT
d. Verejný obstarávateľ umožňuje predložiť variantné riešenie (ponúknutý tovar) pri
nezmenenej cenovej ponuke.
e. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť zákazky alebo na obe časti.
-

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa
predmetu zákazky, napr.:

1 Jednoznačná špecifikácia predmetu zákazky opísaná nediskriminačným spôsobom v súlade s § 10 ods. 2 a podľa ustanovenia § 42 ods. 3 ZVO (predmet

zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek, ktoré sa podľa ustanovenia § 42, ods. 3 ZVO nesmú
odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k
znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky; takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak
nemožno opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“),
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a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ
pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.)
s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá (podľa prílohy č.2).
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (podľa prílohy č.2)
c.

Návrh konkrétnych výrobkov a predloženie technických listov alebo prospektov
s uvedenými parametrami požadovanými verejným obstarávateľom.

d. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp.
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného
registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia)
v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom
sídle verejného obstarávateľa.
16. Otváranie ponúk: 05.03.2019 o 16:00 hod. v sídle verejného obstarávateľa: Jakubovo nám.
č. 12, 814 99 Bratislava, číslo dverí: 311.
17. Postup pri otváraní ponúk: otvárania ponúk sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý predložil
ponuku v stanovenej lehote. Uchádzača môže zastupovať štatutárny zástupca, ktorý sa
preukáže dokladom totožnosti alebo štatutárnym zástupcom splnomocnená osoba, ktorá sa
preukáže dokladom totožnosti a plnou mocou.
18. Lehota viazanosti ponúk: do 31.03.2019.
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Dagmar Haraštová, tel.č. 0903 970055, e-mail: obstaravanie@scd.sk
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
20.1.
20.2.

v prílohe č. 3 je uvedený návrh Kúpnej zmluvy, ktorý obsahuje podmienky dodania
a v tejto podobe bude podpísaný s úspešným uchádzačom.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť' výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich
s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o
nenávratnom finančnom príspevku medzi Slovenským centrom dizajnu a
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len Zmluva o NFP) a to
oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a
poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Za osoby oprávnené sa
považujú:
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, 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 podľa písm. a) - d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a Európskeho spoločenstva.

S úctou,

Mgr. Mária Rišková.
riaditeľka
Prílohy:
Príloha č.1 – Podrobný opis predmetu obstarávania
Príloha č.2 – Vzor cenovej ponuky
Príloha č.3 – Návrh Kúpnej zmluvy
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Príloha č. 1
Podrobný opis predmetu obstarávania
Predmetom zákazky je nákup zariadení slúžiacich na spracovanie multimediálneho obsahu.
Zariadenia musia byť nové, nepoužívané.
Požadovaná záruka – min. 2 roky odo dňa prevzatia.
Časť I.
1. Vybudovanie výskumnej infraštruktúry – IKT – na prácu a prezentáciu výpočtovo
zložitého multimediálneho obsahu
Zaradenia slúžiace na spracovanie multimediálneho obsahu, spustenie graficky náročných
aplikácií, spracovanie videa a prezentáciu veľkého množstva multimedálnych dát
usporiadaných v grafickej štruktúre, zobrazovaných v reálnom čase.
a. Pracovná stanica – 2ks
Špecifikácia:
o procesor Intel Pentium i7 Coffee Lake (alebo ekvivalent)
o grafická karta Nvidia GTX 1080ti (alebo ekvivalent)
o RAM 32 GB
o OS: Windows 10
o monitor: 4K 27“
o multimediálna klávesnica a myš
b. Notebook – 1ks
Špecifikácia:
o procesor Intel Pentium i7 Coffee Lake (alebo ekvivalent)
o dedikovaná grafická karta s minimálne 4 GB RAM
o RAM 16 GB
o rozhranie Thunderbolt 3
o externý box pre grafickú kartu
o grafická karta do externého boxu Nvidia GTX 1080ti
o OS: Windows 10
2. Vybudovanie výskumnej infraštruktúry – projektor
Špecifikácia:
o minimálna svietivosť: 5000 ANSI lm;
o natívne rozlíšenie minimálne 1920 x 1080 px.
Časť II.
3. Vybudovanie výskumnej infraštruktúry – IKT – na prácu a prezentáciu výpočtovo
zložitého multimediálneho obsahu
Sieťové úložisko NAS pre internú sieť a online vzdialený prístup určený pre dlhodobú
archiváciu a spravovanie multimediaálneho obsahu, ktorý je súčasťou zbierok múzea. Server
nie je určený pre verejnú prezentáciu a prístup k dátam širokej verejnosti.
Špecifikácia:
o pozícia pre disk: 12x
o rozširujúca jednotka: 36x
o procesor: 64-bit CPU Intel Xeon D-1521 (alebo ekvivalent)
o RAM 8 GB DDR4 ECC UDIMM, rozšíriteľný do 64 GB (alebo ekvivalent)
o 4 x 1GbE port (voliteľné 10 GbE)
o disky vymeniteľné za prevádzky
o systém pre ochranu pred stratou dát
o podpora virtualizačných softvérov Mware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix Xen
Server a OpenStack Cinder
o záruka: 5 rokov
o Navrhované riešenie: Synology RackStation RS3617RPxs (alebo ekvivalent)

+4

4. Vybudovanie výskumnej infraštruktúry – dátové úložisko pre multimediálny obsah
Špecifikácia: enterprise interné disky pre NAS podľa bodu 2.
o veľkosť: 3,5"
o kapacita: 8 TB
o rozhranie SATA III.
o otáčky 7200
o vyrovnávacia pamäť 256 MB
o Preferovaný produkt: Western Digital Red Pro (alebo ekvivalent)
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Príloha č. 2
Podrobný opis predmetu obstarávania

CENOVÁ PONUKA
„ Vybudovanie výskumnej infraštruktúry “
Obchodné meno uchádzača: ......................................................................................................
Sídlo: ...........................................................................................................................................
IČO, DIČ, IČ DPH: ......................................................................................................................
Štatutárny zástupca/zástupcovia: ……………………………………………………………………..
Kontaktná osoba: ........................................................................................................................
Telefónne číslo/e-mail: ................................................................................................................
Webová stránka (ak existuje): .....................................................................................................
Bankové spojenie, číslo účtu: ......................................................................................................

Predmet zákazky

Predpoklad
ané
množstvo

Jednotková
cena
v Eur bez
DPH

Cena spolu
v Eur bez
DPH

Cena
spolu
v Eur s
DPH

% DPH

ČASŤ I.
1.a. Pracovná stanica
- stolný počítač

2 ks

1.a. Pracovná stanica
- monitor

2 ks

1.a. Pracovná stanica
- myš + klávesnica

2 ks

1.b. Notebook

1 ks

2. Projektor

1 ks

CELKOM

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

ČASŤ II.
3. NAS pre internú sieť
a online vzdialený prístup
4. Dátové úložisko

1 ks
15 ks

CELKOM

xxx

V ......................................, dňa ..................................
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Meno: ..........................................................................

Podpis ................................
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Príloha č. 3
Podrobný opis predmetu obstarávania

KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi Zmluvnými stranami
Predávajúcim :
Názov:
Sídlo:
Zastúpeným:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
číslo účtu/IBAN:
Kontaktné údaje:
(ďalej aj „Predávajúci“)
a
Kupujúcim:
Slovenské centrum dizajnu
Sídlo: Jakubovo námestie 12, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Rišková, riaditeľka
IČO: 00699993
DIČ: 2020831329
IČ DPH: SK2020831329
Tel.: +421 2 204 77 318
E-mail: sekretariat@scd.sk
Internetová stránka: www.scd.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu.: IBAN SK92 8180 0000 0070 0023 9814
SK50 8180 0000 0070 0007 0238
(ďalej aj „Kupujúci“)
takto:

1.

2.
3.

Čl. 1
Predmet zmluvy
Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa Prílohy č. 1 pre
účely projektu z EFRR – program spolupráce (CP) Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko,
Prioritná os: Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce“ Názov projektu:
Cezhraničná spolupráca inštitúcii dizajnu v digitálnej dobe, akronym: Design and Innovation.
Predmet zmluvy bude dodaný v dohodnutom termíne a na dohodnutom mieste v zmysle
podmienok tejto zmluvy.
Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy uvedený v prílohe č.1 prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú
kúpnu cenu.
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2.1.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.1.

5.1.
5.2.

5.3.

Čl. 2
Kúpna cena
Cena za predmet zmluvy vrátane dopravy do miesta určenia je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení nekorších predpisov a na základe
výsledku verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 353/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a činí
Cena bez DPH ............................ Eur
DPH ....... %
............................ Eur
Cena s DPH
............................ Eur
Podrobná kalkulácia ceny je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
Čl. 3
Čas dodania a prevzatia tovaru.
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar uvedený v čl. 2 zmluvy v termíne do 25.03.2019. Kupujúci
sa zaväzuje tovar uvedený v čl. 2 zmluvy od predávajúceho prevziať.
Pri odovzdani predmetu zmluvy je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu doklady, ktoré sa
na tovar vzťahujú.
Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie chybnej, poškodenej alebo nekompletnej
dodávky.
Kupujúci je povinný predávajúcemu potvrdiť prevzatie tovaru na dodacom liste
Čl. 4
Miesto plnenia
Predmet zmluvy bude dodaný na adresu sídla verejného obstarávateľa Jakubovo nám. 12,
Bratislava alebo Slovenské múzeum dizajnu Kollárovo nám. 10, Bratislava.
Čl. 5
Platobné podmienky
Predávajúci je oprávnený dodaný tovar fakturovať po protokolárnom odovzdaní tovaru.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodanie tovaru dohodnutú kúpnu cenu na základe predloženej
faktúry, ktorá bude obsahovať minimálne:
- obchodné meno a sídlo,
- IČO, DIČ Predávajúceho, meno, sídlo,
- IČO, DIČ Kupujúceho,
- číslo zmluvy,
- číslo faktúry,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť platba poukázaná,
- názov a množstvo tovaru,
- výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu celkom vrátane DPH,
- názov projektu, ITMS kódy,
- podpis oprávnenej osoby.
Kupujúci sa zaväzuje po protokolárnom prevzatí tovaru uhradiť faktúru do 14 dní od jej
doručenia (za predpokladu, že faktúra spĺňa náležitosti podľa bodu 5.2.).

5.4.

Údaje na faktúre musia byf v súlade s údajmi uvedenými v tejto zmluve. V prípade, že faktúry
nebudú obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci je oprávnený vrátif ich
predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade začne plynúť nová lehota splatnosti dňom doručenia
opravenej faktúry kupujúcemu.

5.4.

Povinnosťkupujúceho je splnená odpísaním čiastky z jeho účtu.
Čl. 6
Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
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6.1.

7.1.
7.2.
7.3.

8.1.
8.2.

9.1.

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmete kúpy až úplným zaplatením kúpnej ceny.
Čl. 7
Zodpovednosť za vady tovaru
Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a nasledujúcimi Obchodného zákonníka Slovenskej
republiky, ktoré upravujú nároky za zodpovednosť a vady dodaného tovaru.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v mieste plnenia odovzdaním
tovaru kupujúcemu, resp. jeho splnomocnenej osobe.
Vady predmetu zmluvy bude kupujúci reklamovať preukázateľným spôsobom písomne
u predávajúceho a to okamžite po jej zistení.
Čl. 8
Zmluvné pokuty
V prípade omeškania dodávky tovaru (bez vopred písomne dohodnutého náhradného termínu)
zaplatí predávajúci za každý deň omeškania dodávky tovaru kupujúcemu zmluvnú pokutu
vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru.
Pre prípad, že kupujúci bude v omeškaní s úhradou faktúry, predávajúci si môže uplatniťnárok
na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Čl. 9
Obaly a balenie
Predávajúci dodá tovar zabalený s odbornou starostlivosťou tak, aby počas transportu nedošlo
k jeho poškodeniu.

Čl. 10
Záručná doba
10.1. Záručná doba na tovar je minimálne 24 mesiacov od jeho prevzatia kupujúcim.
Čl. 11
Záverečné ustanovania
11.1. Predávajúci sa zaväzuje strpieť' výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou
predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o nenávratnom finančnom
príspevku medzi Slovenským centrom dizajnu a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR (ďalej len Zmluva o NFP) a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných
zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Za
osoby oprávnené sa považujú:
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, 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 podľa písm. a) - d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a Európskeho spoločenstva.
11.2. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží
Predávajúcemu žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie. Predávajúci je povinný predovšetkým
oznámiť nákladovú štruktúru plnenia zákazky na základe požiadavky objednávateľa alebo
oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb, dodať podpornú dokumentáciu
účtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov pre výkon
kontroly podľa tohto bodu zmluvy. Za účelom preventívneho riešenia problémov spojených
s preukazovaním realizácie tejto zákazky je oprávnený požadovať tieto podklady aj Kupujúci.
Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany
Predávajúceho sa bude považovať za závažné porušenie tejto zmluvy. V prípade vzniku škody
v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania
požadovaných
podkladov zo strany Predávajúceho, je povinný Predávajúci túto škodu nahradiť v plnej miere.
Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú všeobecne záväznými pravidlami
pre implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ.
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11.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú
Príloha č 1
Podrobný opis predmetu zmluvy
Príloha č 2
Podrobná kalkulácia ceny podľa cenovej ponuky
11.4. Zmluvné strany
súhlasia so zverejnením zmluvy, vrátane jej príloh a podpisov osôb
oprávnených konať za obe zmluvné strany v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
SR.v súlade s platnými právnymi predpismi.
11.5. Miesto plnenia a miestna príslušnosť súdu pre všetky nároky a spory vyplývajúce z tohto
zmluvného vzťahu je určená sídlom kupujúceho.
11.6. Všetky právne vzťahy súvisiace s kúpnou zmluvou podliehajú slovenskému právnemu poriadku.
11.7. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len písomnou formou po
obojstrannom odsúhlasení. Ak sa zmluva do troch mesiacov od jej uzavretia nezverejní, platí,
že k uzavretiu zmluvy nedošlo. Zmluvné strany dávajú svoj výslovný a neodvolateľný súhlas so
zverejnení zmluvy, ako aj všetkých faktúr vystavených na základe tejto zmluvy.
11.8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosťnadobudne
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
SR.
11.9. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
11.10. Zmluvné strany svojím podpisom vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, plne jej porozumeli a
súhlasia s ňou.

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

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

V …………………. dňa ……........................

_____________________________
Mgr. Mária Rišková, riaditeľka

___________________________________

Prílohy:
Príloha č. 1 Podrobný opis predmetu zmluvy
Príloha č. 2 Podrobná kalkulácia ceny podľa cenovej ponuky

+11

