VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
k zákazke s nízkou hodnotou podľa ust. § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
na predmet zákazky:

„Kreatíva animovaných 3D TV spotov pre OP KŽP“

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie
Názov:
Sídlo:
Štát:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
URL:
Profil:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC (SWIFT):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika
00 626 031
20 21 12 58 21
SK 20 21 12 58 21
www.sazp.sk
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1457
Ing. Matej Ovčiarka - generálny riaditeľ
Štátna pokladnica SR
SK37 8180 0000 0070 0038 9214
SK15 8180 0000 0070 0038 9222
SPSRSKBA
Mgr. Martin Garaj, PhD.
+421 907 956 210
martin.garaj@verejneobstaravania.sk

2. Predmet zákazky
2.1. Názov predmetu zákazky:
Kreatíva animovaných 3D TV spotov pre OP KŽP
2.2. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb - komplexné zabezpečenie kreatívneho návrhu TV
spotov v špecifikácii, ktorá je bližšie uvedená v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky.
2.3. Požadovaný rozsah plnenia:
Rozsah plnenia je uvedený v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky.
3. Miesto a lehota poskytnutia predmetu zákazky
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky:
Pozri príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky.
3.2. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:
Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, t.j. do splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán.

4. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov EÚ.
Na tento predmet zákazky je určený rozpočet max. vo výške 14 188,33 EUR bez DPH.
5. Zmluva
5.1. Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky: Zmluva o dielo a licenčná podľa ustanovenia §
536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka a zákona č. 185/2015 Z. z.
Autorský zákon.
5.2. Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy a v editovateľnej podobe je možné si ju vyžiadať
od kontaktnej osoby obstarávateľskej organizácie uvedenej v bode 1 tejto výzvy.
6. Príprava a obsah ponuky
6.1. Vyhotovenie ponuky
6.1.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu.
6.1.2. Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v tejto
Výzve, môžu byť v ponuke predložené aj ako kópie. Originály alebo ich úradne osvedčené
kópie predloží úspešný uchádzač pri podpise zmluvy k nahliadnutiu.
6.1.3. Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty musia byť predložené v
slovenskom jazyku.
6.1.4. Uchádzač predloží ponuku v jednom origináli.
6.2. Mena a ceny uvádzané v ponuke
6.2.1. Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet na základe vlastných výpočtov, činností,
výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením
svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie
zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu
zákazky.
6.2.2. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len
„zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v EUR bez DPH.
6.2.3. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v
EUR. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.
6.2.4. Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu zmluvy musí platiť počas celého
obdobia trvania zmluvy a nie je možné ju zvýšiť.
6.3. Obsah ponuky
6.3.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať vyhlásenia, potvrdenia, doklady a
dokumenty podľa bodov 6.3.2., 6.3.3., 6.3.4. a 6.3.5. tejto Výzvy, vo forme uvedenej v tejto
Výzve, doplnené tak ako je to stanovené v tomto bode Výzvy. Uchádzač nie je oprávnený
meniť znenie vyhlásení, potvrdení, dokladov a dokumentov, ktorých vzory sú súčasťou
tejto Výzvy, je však oprávnený a povinný tieto správne a pravdivo vyplniť podľa
požiadaviek uvedených v tejto Výzve.
6.3.2. Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia:
a) originál dokladu o oprávnení podnikať, v prípade, že uchádzačom je občianske združenie,
alebo nadácia, potvrdenie Ministerstva vnútra SR o vedení v registri,
6.3.3. Vyhlásenia uchádzača

a) uchádzač predloží podpísané vyhlásenie podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy.
6.3.4. Vlastný návrh ceny plnenia predmetu zákazky, špecifikovaného v tejto Výzve a súčasne v
súlade s informáciami uvedenými v tejto Výzve v predpísanej štruktúre: Návrh na plnenie
kritéria, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy. Návrh na plnenie kritéria tvorí prílohu č. 3 tejto
výzvy a v editovateľnej podobe je možné si ho vyžiadať od kontaktnej osoby
obstarávateľskej organizácie uvedenej v bode 1 tejto výzvy.
6.3.5. Vyplnenú zmluvu o poskytovaní služieb v 5 rovnopisoch a podpísanú oprávnenou osobou
konajúcou za uchádzača. Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy a v editovateľnej
podobe je možné si ju vyžiadať od kontaktnej osoby obstarávateľskej organizácie uvedenej
v bode 1 tejto výzvy.
7. Podmienky predkladania cenovej ponuky
7.1. Náklady na ponuku
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok obstarávania. Ponuky
doručené na adresu obstarávateľskej organizácie a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie obstarávania.
7.2. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku
Ponuku môže predložiť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na trhu poskytuje požadovanú
službu. Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb,
ktorá nespĺňa túto podmienku, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia. Uchádzač
môže predložiť iba jednu ponuku.
Obchodná spoločnosť, ktorej zakladateľom alebo spoločníkom je politická strana alebo hnutie,
nemôže byť uchádzačom. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, nebude možné jej ponuku
zaradiť do vyhodnotenia.
7.3. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
7.3.6. Lehotu na predkladanie ponúk obstarávateľská organizácia stanovila do 05.01.2018 do 9
hod. miestneho času.
7.3.7. Ponuky záujemcov je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu sídla
obstarávateľskej organizácie.
7.3.8. V prípade osobného doručenia, záujemcovia doručia ponuku v lehote na predkladanie
ponúk do podateľne na adresu sídla obstarávateľskej organizácie.
7.3.9. Ponuka záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti záujemcovi
neotvorená.
7.3.10. Uchádzač môže svoju cenovú ponuku vziať späť, odvolať alebo zmeniť len do lehoty na
predkladanie ponúk.
7.4. Lehota viazanosti cenovej ponuky
7.4.6. Lehotu viazanosti ponúk obstarávateľská organizácia stanovila do 31.03.2018.
7.4.7. Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti
ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti
ponúk stanovenej obstarávateľskou organizáciou.
7.5. Označenie obálky ponuky
Uchádzač predloží ponuku v samostatnom uzavretom nepriehľadnom obale. Na obale ponuky
treba uviesť nasledovné údaje:
- adresa obstarávateľskej organizácie,

-

obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača,
označenie „cenová ponuka – neotvárať“,
označenie „Kreatíva animovaných 3D TV spotov pre OP KŽP“

8. Hodnotenie ponúk a oznámenie výsledkov
8.1. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH.
Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné.
8.2. Oznámenie výsledkov
Každému uchádzačovi bude doručené písomné alebo elektronické oznámenie o výsledku
posúdenia ním predloženej ponuky.
8.3. Obstarávateľská organizácia si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených
ponúk.
9. Obchodné podmienky
Plnenie s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude realizované na základe
Zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy.
V Banskej Bystrici, dňa 21. december 2017.

Prílohy:
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2: Formulár Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 4: Zmluva o poskytovaní služieb

....................................................
Ing. Matej Ovčiarka
generálny riaditeľ

Príloha č. 1
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Slovenská agentúra životného prostredia má za úlohu ako Sprostredkovateľský orgán informovať
o aktivitách a cieľoch Operačného programu Kvalita životného prostredia. Komunikácia je
integrálnou súčasťou transparentnej implementácie čerpania EŠIF v programovom období 2014 2020 a pomáha zvyšovať povedomie o európskych štrukturálnych a investičných fondoch s
dôrazom na postavenie a prínos Operačného programu Kvalita životného prostredia u širokej
verejnosti a záujemcov o podporu z tohto operačného programu.
Predmetom zákazky je komplexná kreatíva 3 TV animovaných 3D spotov zameraných na
informovanie verejnosti o Operačnom programe Kvalita životného prostredia, z ktorého sa budú
v programovom období 2014-2020 podporovať projekty zamerané na udržateľnosť a efektívne
využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na
zmenu klímy.
Komplexná kreatíva 3 TV animovaných 3D spotov vrátane všetkých prípravných, v dĺžke trvania
TV spot: 30 sekúnd,
Kreatíva spotov zahŕňa:
•
Zhotoviteľ spracuje námet 3 TV spotov do podoby scenára a storyboardu. Storyboardom
sa rozumie rozkreslený návrh kľúčových scén TV spotov s vyjadrením vizuálneho zámeru a
vizuálnej realizácie pohľadu režiséra spotu, obsahuje minimálne 7 kľúčových záberov spotu,
packshot, umiestnenie a vizuálne zobrazenie povinných identifikačných prvkov komunikácie
definovaných v dizajn manuáli OP KŽP, vrátane textovej časti (voiceover) aké texty odznejú pri
jednotlivých scénach, návrh hlasu (mužský/ženský) a hudobný návrh na pozadí spotu
Hlavný odkaz kreatívneho konceptu Operačného programu Kvalita životného prostredia
Hlavným východiskom pre formuláciu odkazu kampane je prioritná os 1, 2 a 3, ktoré sú zamerané
na udržateľnosť a efektívne využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného
prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy.
Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry
Prioritná os 2: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred
povodňami
Prioritná os 3: Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti
mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Výber tém na spracovanie určí verejný obstarávateľ.
Komunikácia by mala osloviť 3 cieľové skupiny – žiaci a študenti, ekonomicky aktívni a širokú
verejnosť.
Kľúčové slová: odpad, zberný dvor, separovanie, čistička odpadových vôd, kanalizácia,
protipovodňová ochrana, ovzdušie, príroda

Požadovaným výstupom je finálna verzia kreatívneho stvárnenia spotu (obraz + zvuk) vrátane
všetkých modifikácií pre print a online, dodaných vo formáte v zmysle špecifikácie požadovanej
vysielateľom/vysielateľmi/médiami.
Každá jedna fáza v procese tvorby ideového návrhu musí byť schválená verejným obstarávateľom.
Ak verejný obstarávateľ neschváli dodaný hlavný výstup z akejkoľvek časti procesu ideového
návrhu, dodávateľ zabezpečí upravený výstup podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
najneskôr do 3 pracovných dní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo účasti na realizácii osobne, a to určenou zodpovednou
osobou, resp. osobami.
Predpokladaný čas realizácie zákazky:
•

do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Príloha č. 2
VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA
uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) ........................ týmto vyhlasuje, že
je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami obstarávania „Kreatíva animovaných 3D TV spotov
pre OP KŽP“, ktoré sú určené vo Výzve na predloženie ponuky, jej prílohách a v iných dokumentoch
poskytnutých obstarávateľskou organizáciou v lehote na predkladanie ponúk,
všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,
predkladá iba jednu ponuku a nie je osobou, ktorej technické alebo odborné kapacity by použil iný
uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto obstarávaní,
nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

v .................... dňa ...........................

..................................................
podpis

v .................... dňa ...........................

..................................................
podpis

doplniť podľa potreby

Pozn.: POVINNÉ

Príloha č. 3

Návrh na plnenie kritéria
Predmet zákazky

Celková
cena v € bez
DPH

DPH

Celková
cena v € s
DPH

Kreatíva animovaných 3D TV
spotov pre OP KŽP

...

...

...

(ceny požadujeme zaokrúhliť na dve desatinné miesta)

Cena musí zahŕňať všetky potrebné nákladové položky pre uskutočnenie predmetu
zákazky vrátane dane z ubytovania.

Miesto: ...................................

Štatutárny orgán (konateľ):
Dátum: ................................
.......................................................
pečiatka a podpis oprávnenej osôb

Príloha č. 4

ZMLUVA O DIELO
A LICENČNÁ ZMLUVA
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka (ďalej aj „ObZ“)
a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon [(ďalej aj „AZ”)]medzi nasledovnými zmluvnými stranami
(ďalej aj „Zmluva“)
Slovenská agentúra životného prostredia
So sídlom:
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
IČO:
00 626 031
DIČ:
2021125821
IČ DPH:
SK2021125821
Bankové spojenie:
......................
IBAN:
......................
Konajúca:
Ing. Matej Ovčiarka, generálny riaditeľ
Kontaktná osoba:
......................
(ďalej len „Objednávateľ“)
a
...............................
So sídlom:
......................
IČO:
......................
IČ DPH:
......................
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ......................, oddiel : ......................, vložka č.
......................
Bankové spojenie:
......................
IBAN:
Konajúca :
......................
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne označovaní ako aj „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná
strana”.
Preambula
Táto Zmluva sa medzi Zmluvnými stranami uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania, nakoľko
Zhotoviteľ ako uchádzač uspel vo verejnom obstarávaní vyhlásenom Objednávateľom ako verejným
obstarávateľom na zhotovenie diela, t.j. na vypracovanie ponuky predmetu zákazky: „Kreatíva animovaných 3D
TV spotov pre OP KŽP“.
I.
Predmet
1. Objednávateľ si na základe tejto Zmluvy objednáva u Zhotoviteľa kompletné zhotovenie a dodávku diela
„Kreatíva animovaných 3D TV spotov pre OP KŽP“ zameraného na informovanie verejnosti o Operačnom
programe Kvalita životného prostredia, z ktorého sa v programovom období 2014-2020 podporujú projekty
zamerané na udržateľnosť a efektívne využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného
prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy v zmysle špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy
(ďalej len „Kreatíva spotov“ alebo „Dielo“). Akékoľvek zmeny obsahu Prílohy č. 1 tejto Zmluvy si vyžadujú
súhlas oboch Zmluvných strán vo forme písomného očíslovaného dodatku k tejto Zmluve.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať Objednávateľovi Dielo „Kreatíva animovaných 3D TV spotov pre
OP KŽP“, ktoré pozostáva zo spracovania námetu 3 (troch) TV spotov, v dĺžke trvania TV spot: 30 sekúnd,

do podoby scenára a storyboardu. Storyboardom sa rozumie rozkreslený návrh kľúčových scén TV spotov s
vyjadrením vizuálneho zámeru a vizuálnej realizácie pohľadu režiséra spotu, obsahuje minimálne 7 kľúčových
záberov spotu, packshot, umiestnenie a vizuálne zobrazenie povinných identifikačných prvkov komunikácie
definovaných v dizajn manuáli OP KŽP, vrátane textovej časti (voiceover) aké texty odznejú pri jednotlivých
scénach, návrh hlasu (mužský/ženský) a hudobný návrh na pozadí spotu.
3. Objednávateľ sa za vykonanie Diela – zhotovenie a dodávku Kreatívy spotov zaväzuje zaplatiť
Zhotoviteľovi cenu spôsobom a vo výške podľa čl. VII. tejto Zmluvy.

II.
Miesto a Čas plnenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo – zhotoviť a dodať Objednávateľovi
Kreatívu spotov do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej dohodli,
že miestom plnenia podľa tejto Zmluvy je sídlo Slovenskej agentúry životného prostredia, Sekcie fondov
EÚ, ul. Karloveská 2, 841 04 Bratislava.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že nedodanie Kreatívy spotov v lehote a spôsobom podľa predchádzajúceho bodu
tohto článku Zmluvy zakladá právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela podľa čl.
VII., bod 1. Zmluvy, a to za každý deň omeškania.
III.
Autorské práva
1. Práva na autorské honoráre a práva potrebné na zhotovenie a šírenie Kreatívy spotov získa Zhotoviteľ
uzavretím príslušných zmlúv s tretími osobami vo vlastnom mene a na vlastné náklady.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré zhotovili, respektíve dodali
obsah Kreatívy spotov alebo jej časť, ktorá je dielom chráneným autorským zákonom, a to najmä uzavretím
príslušných autorských zmlúv a/alebo iných zmlúv tak, aby tieto osoby nemohli uplatňovať voči
Objednávateľovi žiadne nároky vyplývajúce im z osobnostných, autorských, priemyselných práv, práv
súvisiacich s autorským právom, či iných obdobných práv v súvislosti s riadnym plnením záväzkov
Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Súčasťou tohto vysporiadania je najmä súhlas tretích osôb s užívaním ich
diel a ich zverejnením, alebo iným použitím Kreatívy spotov v rozsahu stanovenom touto Zmluvou.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje získať pre Objednávateľa na použitie Diela časovo a územne neobmedzenú licenciu,
resp. sublicenciu, na základe ktorej bude Objednávateľ oprávnený túto použiť spôsobom stanoveným v tejto
Zmluve.
4. Ku Dielu zhotovenému a dodanému Zhotoviteľom na základe tejto Zmluvy, pokiaľ sa považuje za dielo
chránené autorským zákonom, udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi Zmluvou výhradnú licenciu za
nasledovných základných podmienok:
a) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že bude k predmetu licencie vykonávať ako nositeľ práv k dielu také
majetkové práva, ktoré ho oprávňujú udeliť Objednávateľovi licenciu v rozsahu a spôsobom stanoveným
touto Zmluvou.
b) Rozsah: územne a vecne neobmedzená licencia.
c) Trvanie licencie: časovo neobmedzená licencia.
d) Spôsoby použitia, na ktoré sa licencia udeľuje v rozsahu aplikovateľnom vzhľadom na charakter diela,
najmä: použitie Diela pre vlastnú potrebu, prevod vlastníckeho práva k Dielu, udelenie súhlasu na použitie
diela, spracovanie Diela, spojenie Diela s iným dielom, zaradenie Diela do databázy, vyhotovenie
rozmnoženiny Diela, verejné rozširovanie originálu Diela alebo rozmnoženiny Diela prevodom
vlastníckeho práva, vypožičaním alebo nájmom, uvedenie Diela na verejnosti verejným vystavením
originálu Diela alebo rozmnoženiny Diela, verejným vykonaním Diela alebo verejným prenosom Diela.
e) Objednávateľ má právo postúpiť licenciu na tretiu osobu a právo udeliť sublicenciu na použitie Diela
tretej osobe v rozsahu nadobudnutej licencie.
f) Ku všetkým službám, ktorých dodanie je nevyhnutné v rámci plnenia Zmluvy od tretích osôb, pokiaľ sa
považujú za autorské diela chránené autorským zákonom, zabezpečí Zhotoviteľ od nositeľov práv k
týmto autorským dielam udelenie licencie na ich neobmedzené použitie v rozsahu stanovenom touto
Zmluvou.

5. Licenčná odmena za poskytnutie licencie, ako aj všetky ďalšie výnosy alebo iné platby vyplývajúce z použitia
Diela sú už obsiahnuté v cene podľa tejto Zmluvy.
IV.
Povinnosti Zhotoviteľa
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať kompletné zhotovenie a dodanie Diela Objednávateľovi za podmienok
podľa čl. II. ods. 1 Zmluvy.
V.
Povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za realizáciou predmetu Zmluvy - zhotovenie Kreatívy
spotov cenu v súlade s čl. VII. Zmluvy.
2. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri zhotovení Kreatívy spotov.
VI.
Odovzdanie a prevzatie Diela
1.

O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu Zmluvné strany písomný protokol. Protokol bude obsahovať najmä
základné údaje o Diele a o všetkých podkladových materiáloch k Dielu, o ich odovzdaní a prevzatí a súpis
odovzdanej dokumentácie týkajúcej sa Diela a prípadných zistených zjavných vadách a nedorobkoch,
opatrenia a lehoty na odstránenie zistených vád Diela. Protokol bude datovaný a podpísaný Zmluvnými
stranami. Zhotoviteľ je povinný zistené vady Diela odstrániť v dohodnutej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako
14 dní. Návrh protokolu je povinný vypracovať a predložiť Zhotoviteľ. Právo fakturovať vzniká Zhotoviteľovi
až po odstránení týchto vád a na základe potvrdenia Objednávateľa, že vady vytknuté v odovzdávajúcom
protokole boli odstránené.

2. Objednávateľ nie je povinný prevziať vadné alebo nedokončené Dielo, ak však prevezme vadné alebo
nedokončené Dielo, jeho práva zo zodpovednosti za vady Diela ostávajú v plnom rozsahu zachované.
3. Za Objednávateľa je poverený Dielo prevziať: ..............................
VII.
Cena
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za zhotovenie a dodávku Kreatívy spotov vo výške .........,- EUR (slovami:
.............. Eur) bez DPH. K tejto cene bude pripočítaná 20 % DPH vo výške .........,- EUR . Celková cena za
výrobu a dodávku Kreatívy spotov vrátane DPH je .........,- EUR (slovom .............. Eur). Táto cena je
dojednaná ako konečná a zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutne vynaložené v súvislosti s realizáciou
predmetu tejto Zmluvy vrátane tých, ktoré nie sú konkrétne uvedené v Zmluve. Štruktúrovaný rozpočet ceny
je prílohou č.2 tejto Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi preddavok na cenu za
Dielo – Kreatívu spotov podľa tejto Zmluvy.
3. Cena vo výške podľa odseku 1 tohto článku je splatná po riadnom splnení záväzku Zhotoviteľa vykonať Dielo,
t.j. po protokolárnom odovzdaní celého Diela v zmysle čl. VI. tejto Zmluvy a bude Zhotoviteľovi uhradená
bezhotovostným prevodom na jeho účet na základe faktúry so splatnosťou 30 kalendárnych dní odo dňa
doručenia faktúry Objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá doba splatnosti faktúry sa
neprieči dobrým mravom, je v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a nie je v hrubom nepomere
k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy. Prílohou faktúry bude kópia protokolu o odovzdaní
a prevzatí Diela vrátane protokolu o odstránení prípadných vád Diela.
VIII.
Mlčanlivosť
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa poskytovať akékoľvek

informácie týkajúce sa spolupráce s Objednávateľom tretej osobe, s výnimkou:
- ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu Zmluvy (napr. subdodávateľom),
- ak ide o povinnosť uloženú zákonom, hlavne informácie o predmete spolupráce, výške finančných plnení
a rozpočtov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, plány, nápady týkajúce sa Objednávateľa jeho nových
výrobkov, respektíve služieb, tvoria obchodné tajomstvo Objednávateľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje o tomto
obchodnom tajomstve dodržiavať mlčanlivosť.
IX.
Spoločné ustanovenia
1. Ukončenie tejto Zmluvy je možné dohodou Zmluvných strán ku dňu v nej uvedenému.
2. Od tejto Zmluvy je možné odstúpiť aj v prípadoch uvedených v zákone, v tejto Zmluve, alebo ak ktorákoľvek
zo Zmluvných strán podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy. Odstúpenie od
Zmluvy je potrebné urobiť písomne a doručiť druhej Zmluvnej strane, inak je neplatné. Za podstatné porušenie
tejto Zmluvy sa považuje:
·

ak Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade s touto Zmluvou a pokynmi
Objednávateľa,

·

ak je Zhotoviteľ v omeškaní so svojím záväzkom vykonať Dielo v lehote podľa článku 2 ods. 1 tejto
Zmluvy o viac ako päť dní; ustanovenie čl. 2 ods. 2 tým nie je dotknuté.

Objednávateľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od Zmluvy.
3. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať len formou písomných a očíslovaných dodatkov
podpísaných oboma Zmluvnými stranami.
4. Všetky sporné otázky budú Zmluvné strany riešiť prednostne dohodou. V prípade, ak k dohode nedôjde, spor
bude riešený pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.
X.
Osobitné ustanovenia
1.

Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu súvisiaceho s predmetom tejto Zmluvy kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. .................... (ďalej len
Zmluva o poskytnutí NFP), a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvoria Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí
NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

2.

Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu sú:
a)

Poskytovateľ a ním poverené osoby,

b)

Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené
osoby,

c)

Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d)

Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

e)

Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f)

Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g)

Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR
a právnymi aktmi EÚ.

XI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy dostane Objednávateľ 3 rovnopisy
a 2 rovnopisy dostane Zhotoviteľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na
uzavretie každého dodatku k Zmluve.
2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v súlade
s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv.
3. Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR
alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné
ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal
zachovaný účel Zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy.
4. Právne vzťahy touto Zmluvou bližšie neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej Prílohy:
Príloha č. 1 - špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 2 - štruktúrovaný rozpočet ceny
Objednávateľ

Zhotoviteľ

V Banskej Bystrici, dňa ....................

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

________________________
Ing. Matej Ovčiarka, generálny riaditeľ
Slovenská agentúra životného prostredia

________________________
...............................

