Výzva na predloženie cenovej ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Štatistický úrad SR
IČO: 00166197
Sídlo: Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Marián Jánošík
Telefón: +421 2 50236 553
Elektronická pošta: marian.janosik@statistics.sk
Internetová adresa: www.statistics.sk
2. Predmet zákazky
Poskytovanie informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
3. Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky)
Poskytovanie informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov bude pozostávať
z denného monitoringu elektronických médií, internetových stránok, portálov, printových médií,
sociálnych sietí, diskusií a blogov na základe tematiky a kľúčových slov za predchádzajúci deň
a monitoringu tlačených periodík za aktuálny pracovný deň a ak ku dňu dodania predchádzajú dni
pracovného voľna alebo pracovného pokoja, tak aj za tieto dni; upozornenia formou e-mailu na
publikovanú informáciu súvisiacu s inštitúciou a jej predstaviteľmi v elektronických médiách
(televízie a rádia aj nad rámec štandardne monitorovaných relácii) a dodania výstupu do 15 minút
po zverejnení formou prelinku na konkrétny príspevok s možnosťou objednania prepisu, dodania
audio a videozáznamov monitorovaných relácií na vyžiadanie objednávateľa; on-line prístupu do
klientskej databázy informácií z mediálnych výstupov, ktorá umožňuje vyhľadávanie, triedenie
a spracovanie výstupov podľa individuálnych požiadaviek; on-line prístupu do archívnej databázy
poskytovateľa monitoringu; prepisov úplného znenia príspevkov alebo relácií rozhlasového
a televízneho vysielania s monitorovanou tematikou, prekladu z maďarskej národnostnej tlače
a národnostného vysielania do slovenského jazyka vo forme anotácie; mesačných prehľadov
mediálnych výstupov v podobe tabuliek a grafov; multilicencie pre všetky organizačné zložky
a súhlasu so zverejnením monitoringu na intranete verejného obstarávateľa; denného prehľadu
najdôležitejších udalostí s uvedením zdroja za predchádzajúci deň a ak ku dňu dodania
predchádzajú dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja, tak aj za tieto dni; poskytnutie
všetkých dodávaných služieb na jednom užívateľskom webovom rozhraní.

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Nie.
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet.
6. Typ zmluvy
Zmluva uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 v znení neskorších predpisov (Obchodný
zákonník). Zmluvu predloží úspešný uchádzač po oznámení výsledku vyhodnotenie cenových
ponúk. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok realizácie požadovaného predmetu zákazky
je v prílohe č. 1 tejto výzvy.
7. Miesto poskytnutia predmetu zákazky
Neurčené.
8. Termín realizácie predmetu zákazky
Po podpise zmluvy s účinnosťou od 1.1. 2017 do 31.12. 2019.
9. Cena, mena a spôsob stanovenie ceny predmetu zákazky
9.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v cenovej ponuke, bude
vyjadrená v eurách.
9.2. Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
9.3. Celková cena bude stanovená v eurách bez DPH a s DPH. Cena musí obsahovať všetky náklady
spojené s poskytnutím predmetu zákazky.
9.4. Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
10.1.
Splatnosť faktúr je 21 dní od ich doručenia.
10.2.
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky ani zálohové platby.
10.3.
Platbu bude uchádzač verejnému obstarávateľovi účtovať mesačne pozadu, vždy
najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca faktúrou s náležitosťami daňového dokladu.
11. Podmienky účasti
Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby uvedené v bode 3 tejto výzvy
(výpis z obchodného registra, živnostenský list a pod.).
12. Obsah cenovej ponuky
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
-

-

identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, meno a funkciu
štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, prípadne telefónne číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby,
jej telefónne číslo, adresu elektronickej pošty),
návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie cenových ponúk spracovaný
podľa prílohy č. 2 tejto výzvy,
čestné vyhlásenie uchádzača (vzor v prílohe č. 3 tejto výzvy), že súhlasí s obchodnými
podmienkami uvedenými v prílohe č. 1 tejto výzvy,

-

doklad podľa bodu 11 tejto výzvy.
Súčasťou cenovej ponuky musí byť rozpis monitorovaných zdrojov, ukážka denného
monitoringu a denného prehľadu udalostí.

13. Lehota a miesto na predloženie cenovej ponuky
Lehota na predloženie cenových ponúk: do 19.12. 2016 do 12:00 h.
Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť:
Názov: Štatistický úrad SR
Adresa: Miletičova 3
PSČ: 824 67
Obec (mesto): Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Marián Jánošík
Telefón: +421 2 50236 553
E-mail: marian.janosik@statistics.sk
Ponuky vypracované podľa bodu 12 tejto výzvy môžu byť doručené verejnému obstarávateľovi
poštou alebo osobne, prípadne naskenované vo formáte pdf a zaslané e-mailom na adresu
uvedenú v tomto bode.
14. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk
14.1.
Jediným kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia celková cena v eurách
s DPH.
14.2.
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého cenová ponuka obsahuje
najnižšiu celkovú cenu v eurách s DPH za celý predmet zákazky definovaný v bode 3 tejto výzvy.
15. Vyhodnotenie cenových ponúk
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky z hľadiska splnenie požiadaviek
verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk je neverejné.
16. Oznámenie o výsledku vyhodnotenie cenových ponúk
Každému uchádzačovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne zaslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho cenová ponuka bola prijatá.
V prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste po vyhodnotení verejného
obstarávania, odmietne podpísať zmluvu na predmet zákazky, verejný obstarávateľ vyzve v poradí
druhého uchádzača k podpisu predmetnej zmluvy. Ak aj druhý uchádzač odmietne podpísať
zmluvu, verejný obstarávateľ vyzve tretieho uchádzača k podpisu zmluvy.

Príloha č. 1 výzvy

Z M L U V A
o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(Obchodný zákonník)

č. zmluvy u odberateľa :
č. zmluvy u dodávateľa:
ZMLUVNÉ STRANY

Odberateľ: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Miletičova 3, 824 67 Bratislava
zastúpený: Ing. Alexandrom Ballekom, predsedom úradu
IČO: 166 197
bank. spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK46 8180 0000 0070 0007 2444
(ďalej len „ odberateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Dodávateľ:
zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
bank. spojenie:
č. ú.:
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu

,

oddiel: , vložka číslo:
(ďalej len „dodávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

I.
Úvodné ustanovenia
1.1.

Dodávateľ vyhlasuje, že je právnickou osobou riadne založenou podľa právneho poriadku
Slovenskej republiky a zapísanou v obchodnom registri, vedenom na Okresnom súde .......,
oddiel ........., vložka ............ a že spĺňa všetky podmienky a náležitosti touto zmluvou
stanovené, pričom je oprávnený túto zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.
Dodávateľ podniká predovšetkým v oblasti automatického spracovania dát v rámci monitoringu
médií, vytvárania a prevádzkovania mediálnych archívov a iných databáz vrátane
prevádzkovania mediálnych analýz a poskytovania služieb pre vydavateľov periodickej tlače a
prevádzkovateľov iných médií.

1.2.

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom úpravy vzájomných práv a povinností pri
plnení predmetu tejto zmluvy.

II.
Predmet zmluvy
2.1.

Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytovať odberateľovi plnenie vyšpecifikované v čl. III
tejto zmluvy spôsobom, v termínoch a za podmienok stanovených v tejto zmluve.

2.2.

Odberateľ sa touto zmluvou zaväzuje zaplatiť dodávateľovi cenu spôsobom, v termínoch a za
podmienok stanovených v tejto zmluve a poskytnúť dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť
potrebnú na plnenie tejto zmluvy.

III.
Špecifikácia predmetu zmluvy

3.1

Plnením dodávateľa sa podľa čl. II bod 2.1 tejto zmluvy rozumie vytváranie súboru
elektronických informácií s obsahom a v štruktúre zadanej odberateľom na základe
monitorovania celoplošnej a regionálnej periodickej tlače, spravodajských a publicistických
relácií televízneho a rozhlasového vysielania, internetových spravodajských serverov,
spravodajských agentúr a výstupov zo sociálnych sietí, blogov a diskusií (ďalej len
MONITORING ) spolu s ďalšími súvisiacimi službami tvoriacimi predmet tejto zmluvy :
1) MONITORING - týkajúci sa tematiky a kľúčových slov zadaných odberateľom za
predchádzajúci deň a monitoring tlačených periodík za aktuálny pracovný deň a ak dňu
dodania predchádzajú dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja, tak aj za tieto
dni
2) ON-LINE PRÍSTUP do osobitne vytvorenej klientskej databázy informácií z mediálnych
výstupov, ktorá prostredníctvom internetového prehliadača umožňuje vyhľadávanie,
triedenie, spracovanie a archivovanie výstupov podľa individuálnych požiadaviek.
3) ON-LINE PRÍSTUP do archívnej databázy dodávateľa monitoringu obsahujúca všetky
zhromaždené informácie z monitorovania médií v aktuálnom roku.
4) ZAPOŽIČANIE AUDIO A VIDEOZÁZNAMOV monitorovaných relácií na vyžiadanie
odberateľa.

5) MULTILICENCIA pre všetky organizačné útvary odberateľa a súhlas so zverejnením
monitoringu na intranete odberateľa.
6) DENNÝ PREHĽAD najdôležitejších udalostí za predchádzajúci deň s uvedením zdroja a ak
dňu dodania predchádzajú dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja, tak aj za
tieto dni.
7) MEDIÁLNA ANALÝZA (mesačných prehľadov mediálnych výstupov v podobe tabuliek
a grafov) vychádzajúca z výsledkov MONITORINGU.
8) ALERTY - dodávanie služby upozornenia formou e-mailu na publikovanú informáciu
súvisiacu s odberateľom (inštitúciou a jej predstaviteľmi) v elektronických médiách
(televíziách a rádiách) do 15 minút po zverejnení správy v médiách.
9) PREKLADY z maďarskej národnostnej tlače a národnostného vysielania do slovenského
jazyka vo forme anotácie.
3.2.

Plnením dodávateľa sa podľa čl. II bod 2.1 tejto zmluvy rozumie aj vytvorenie prístupu pre
odberateľa k databáze elektronických informácií vytvorenej na základe monitorovania
celoplošnej a regionálnej periodickej tlače, spravodajských a publicistických relácií a
programov televízneho a rozhlasového vysielania a internetových spravodajských serverov ON-LINE PRÍSTUP do interných archívnych databáz dodávateľa monitoringu, obsahujúcich
informácie z monitorovania verejných zdrojov.

IV.
Termíny plnenia
4.1.

Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť aktuálnu podobu MONITORINGU denne do 7:30, DENNÝCH
PREHĽADOV denne do 8:00 a PREKLADOV denne do 10:00 v elektronickej podobe formou
odoslania dát elektronickou cestou (odoslaním e-mailom, vystavením na ftp serveri) v súlade
s písomnými inštrukciami odberateľa (rozsah, štruktúra a spôsob) odovzdanými dodávateľovi
pri podpise tejto zmluvy.

4.2.

Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť mesačne do 5. dňa nasledujúceho mesiaca aktuálnu podobu
MEDIÁLNEJ ANALÝZY v podobe grafov a tabuliek v elektronickej podobe formou odoslania dát
elektronickou cestou (odoslaním e-mailom, vystavením na ftp serveri) v súlade s písomnými
inštrukciami odberateľa (rozsah, štruktúra a spôsob) odovzdanými dodávateľovi pri podpise
tejto zmluvy.

4.3.

Dodávateľ dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy poskytuje multilicenciu pre všetky
organizačné útvary objednávateľa a súhlas so zverejnením monitoringu na intranete
objednávateľa.

V.
Cena
5.1.

Zmluvné strany sa dohodli na cene za poskytované plnenie uvedené v čl. III tejto zmluvy podľa
zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
ročne
eur bez DPH a
eur s 20% DPH
mesačne

eur bez DPH a

eur s 20% DPH

Celková cena za predmet zmluvy je ......................eur bez DPH a ...................eur s DPH.

V prípade zákonnej úpravy výšky DPH počas platnosti tejto zmluvy, pri fakturácii bude k cene
bez DPH uvedená a fakturovaná aktuálna výška DPH v zmysle všeobecne záväzného právneho
predpisu.
5.2.

Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej fakturácii na základe daňového dokladu - faktúry,
vystavenej dodávateľom, bezprostredne po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo
plnenie poskytované, najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca. Splatnosť faktúry je 21 dní
odo dňa jej doručenia odberateľovi.

5.3.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ je oprávnený po dohode s odberateľom formou
dodatku k tejto zmluve adekvátne zvýšiť alebo znížiť cenu v prípade zmeny nákladov súvisiacich
s poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy, v prípadoch:
a) zmeny formátu poskytovaných dát,
b) v prípade, že doplnenie kľúčových slov bude predstavovať viac ako 30 % navýšenia
dodávaných výstupov,
c) zmenu periodicity dodávania v prípade MEDIÁLNEJ ANALÝZY.

5.4.

Cena podľa tejto zmluvy sa považuje za uhradenú dňom odpísania príslušnej finančnej čiastky
z účtu odberateľa počas lehoty splatnosti na účet dodávateľa uvedený vo faktúre doručenej
odberateľovi.

5.5.

Dohodnutý úrok z omeškania v prípade omeškania odberateľa s úhradou faktúry dodávateľovi
činí 0,05% denne z nezaplatenej čiastky.

VI.
Zodpovednosť, práva a záväzky dodávateľa
6.1.

Dodávateľ je zodpovedný za to, že rozsah a podmienky jeho plnenia sú v súlade s touto
zmluvou.

6.2.

Dodávateľ vyhlasuje, že ním dodávaným predmetom zmluvy nie sú porušené žiadne práva
tretích osôb v zmysle zákona č.185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č.126/2016 Z. z. (
ďalej len „autorský zákon“). V opačnom prípade dodávateľ berie na seba plnú zodpovednosť
za nedodržanie príslušných ustanovení autorského zákona so všetkými, pre neho z toho
vyplývajúcimi, právnymi dôsledkami.

6.3.

Dodávateľ nezodpovedá za omeškanie alebo za nedodanie predmetu zmluvy, pokiaľ sám
nespôsobil príčinu omeškania alebo porušenia záväzku (tzn. predovšetkým zásahy vyššej moci,
napríklad porucha prenosových trás, výpadok el. prúdu, nedodanie východiskových podkladov
tretími osobami a pod.). O takejto situácii a o omeškaní či nedodaní predmetu tejto zmluvy je
dodávateľ povinný bezodkladne informovať odberateľa.

6.4.

Dodávateľ nezodpovedá za kvalitatívnu stránku informácií tvoriacich obsah MONITORINGU,
DENNÉHO PREHĽADU a databázy dodávateľa, predovšetkým za ich pravdivosť a úplnosť, ktoré
vznikli spracovaním zdrojov, nakoľko toto plnenie závisí na informáciách zverejnených
príslušnými médiami.

6.5.

Dodávateľ sa zaväzuje neoznamovať tretej strane predmet záujmu odberateľa, a to ani po
zániku platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

6.6.

Dodávateľ je oprávnený prerušiť poskytovanie predmetu tejto zmluvy v prípade, ak odberateľ
porušuje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy, až do momentu vykonania nápravy,
pričom pre tento prípad nie je dodávateľ v omeškaní s poskytovaním predmetu tejto zmluvy.

6.7.

Dodávateľ sa zaväzuje, v prípade omeškania s poskytovaním predmetu tejto zmluvy oproti
termínom podľa bodu 4.1. čl. IV tejto zmluvy, nezapríčineného odberateľom, uhradiť
odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny stanovenej mesačne za každú hodinu
omeškania až do skutočného poskytnutia predmetu zmluvy.

6.8.

Dodávateľ sa zaväzuje, v prípade omeškania s poskytovaním predmetu tejto zmluvy oproti
termínom podľa bodu 4.2. čl. IV tejto zmluvy, nezapríčineného odberateľom, uhradiť
odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny stanovenej mesačne za každý deň
omeškania až do skutočného poskytnutia predmetu zmluvy.

VII.
Práva a záväzky odberateľa
7.1.

Odberateľ má právo využívať plnenie poskytované dodávateľom len pre svoju vnútornú
potrebu a rešpektovať pri jeho využívaní všetky záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, ako aj zo
všeobecne záväzných právnych predpisov vo vzťahu na predmet a obsah tejto zmluvy.

7.2.

V prípade poruchy pri elektronickom prenose dát je odberateľ oprávnený požiadať dodávateľa
o opakované doručenie dát a tento je povinný mu ich bez zbytočného odkladu dodať.

7.3.

Odberateľ sa zaväzuje nepostúpiť ani inak neodovzdať MONITORING/MEDIÁLNU
ANALÝZU/DENNÝ PREHĽAD a ich časti v akejkoľvek podobe tretím osobám, predovšetkým ich
ďalej nešíriť bez písomného súhlasu dodávateľa, pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak.

7.4.

Uzatvorením tejto zmluvy odberateľ v plnom rozsahu rešpektuje svoje povinnosti týkajúce sa
nešírenia jednotlivých informácií alebo diel obsiahnutých v MONITORINGU, ktoré požívajú
autorskoprávnu ochranu. Šírením jednotlivých informácií alebo diel obsiahnutých
v MONITORINGU sa na účely tejto zmluvy nebude rozumieť sprístupnenie jednotlivých
informácií alebo diel pre vnútornú potrebu odberateľa a to bez ohľadu na spôsob a formu
takého sprístupnenia.
VIII.
Mlčanlivosť

8.1.

8.2.

Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám o veciach obchodného
a technického charakteru, ku ktorým získali prístup pri alebo v súvislosti s plnením predmetu
tejto zmluvy a ktoré sa pre účely tejto zmluvy považujú za dôverné informácie.
Za dôverné informácie sa na účely tejto zmluvy považujú najmä:
a. skutočnosti tvoriace obsah štátneho, služobného, bankového, daňového a obchodného
tajomstva;
b. osobné údaje podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.84/2014 Z.z.;
c. ostatné dôverné skutočnosti, ktoré boli zmluvným stranám zverené v súvislosti s plnením
povinností podľa tejto zmluvy dojednaných na jej základe;
d. všetky informácie, ktoré neboli zmluvnými stranami zverejnené a ktoré sa týkajú činnosti
zmluvných strán (napr., informácie o ich činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch,
know-how, zamestnancoch);

8.3.

Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytnúť informácie špecifikované v bode 8.2. tohto článku
akejkoľvek tretej osobe (pokiaľ nevznikne povinnosť ich poskytnúť v zmysle osobitných
právnych predpisov) bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

8.4.

Porušením povinností podľa tohto článku porušujúca zmluvná strana zodpovedá za škodu
spôsobenú druhej zmluvnej strane.
IX.
Platnosť a ukončenie zmluvy

9.1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 1.1.2017 do 31.12.2019.

9.2.

Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo
odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve.

9.3.

Dodávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak odberateľ i napriek
doručenému písomnému upozorneniu porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

9.4.

Odberateľ je oprávnený od tejto zmluvy okamžite odstúpiť v prípade podstatného porušenia
zmluvy dodávateľom alebo v prípade, že bol na majetok dodávateľa vyhlásený konkurz. Za
podstatné porušenie zmluvy dodávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie porušenie
povinnosti mlčanlivosti dodávateľa alebo opakované neposkytnutie predmetu zmluvy
dodávateľom včas a v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve.

9.5.

Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej
zmluvnej strane. Práva a záväzky vzniknuté do dňa odstúpenia nie sú odstúpením od zmluvy
dotknuté.

9.6.

Zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodov. Výpoveď
musí byť písomná a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je tri (3)
mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci
v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.

X.
Záverečné ustanovenia
10.1.

Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných
strán, číselne označenými dodatkami.

10.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti sa doručujú osobne alebo poštovou doporučenou
listovou zásielkou s doručenkou, alebo kuriérom na adresu príslušnej zmluvnej strany uvedenú
v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je v iných ustanoveniach tejto zmluvy dohodnutý osobitný spôsob
doručovania, alebo na takú inú adresu, ktorá bude písomne oznámená zmluvnej strane
odosielajúcej písomnosť najneskôr 5 pracovných dní pred dňom odoslania písomnosti. Ak si
adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia na pošte, posledný deň tejto lehoty
sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. Akákoľvek písomnosť
vyhotovená podľa tejto zmluvy bude považovaná za riadne doručenú aj vtedy, ak ju adresát
odmietne prevziať.

10.3.

Zmeny e-mailových adries a kľúčových slov je možné riešiť aj bez uzavretia písomného dodatku
k tejto zmluve.

10.4.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, najskôr
1. januára 2017.

10.5.

Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dostane odberateľ tri a dodávateľ
jeden.

10.6.

Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, autorského zákona a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vo vzťahu
na predmet a obsah tejto zmluvy.

V Bratislave, dňa ..............................
_____________________________
Dodávateľ

_____________________________
Odberateľ

Príloha č. 2 výzvy

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM NA
VYHODNOTENIE CENOVÝCH PONÚK

1.

Meno resp. obchodné meno uchádzača:

2.

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:

3.

Názov predmetu zákazky: Poskytovanie informácií z monitorovania verejných informačných
zdrojov

(ceny uvádzané v eurách na dve desatinné miesta)

Názov služby

Poskytovanie
informácií
z monitorovania
verejných
informačných zdrojov

MJ

mesiac

Dátum:

Meno a podpis uchádzača

Jednotková Jednotková
cena
cena
Počet MJ
v eurách bez v eurách s
DPH
DPH

36

Celková
cena
v eurách
bez DPH

Celková
cena
v eurách s
DPH

Príloha č. 3 výzvy

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA

uchádzač (obchodné meno/meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) týmto vyhlasuje, že:
- súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky
„Poskytovanie informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov“,
- je dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy, návrhom zmluvy uvedenom v prílohe č. 1 výzvy,
vrátane prílohy zmluvy,
- všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- predkladá iba jednu cenovú ponuku.

V ........................................

dňa .........................

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

doplniť podľa potreby

