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Výzva 
na predkladanie  ponúk 

 

Zákazka zadávaná postupom verejného obstarávania podľa § 8 ods. 1, písm. c) bod 1. s použitím § 117 
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. 
 

1. Verejný obstarávateľ/ osoba podľa § 8 ZoVO : Slovenská basketbalová asociácia  
Poštová adresa: Junácka 6  
Korešpondenčná adresa: Trnavská cesta 37  
Mesto: Bratislava 1  
PSČ: 832 80  
IČO: 17315166  
Kontaktná osoba: Andrej Kuffa  
Tel. č.: +421 904 805 934  
E-mail: kuffa@slovakbasket.sk  
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): https://www.slovakbasket.sk/  
 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa ZoVO:  
Osoba podľa § 8 ods. 1 ZoVO. 
 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa/ osoby podľa § 8 ods. 1 ZoVO:  
“Športové oblečenie a dresy pre basketbalové reprezentácie – mužov, žien a mládež” 
 
4. Druh zákazky:  
Tovar 
 
5. Miesto dodania predmetu zákazky:  
Slovenská basketbalová asociácia, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava  
 
6. Lehota dodania predmetu zákazky :  
Lehota dodania predmetu zákazky plynie odo dňa nadobudenutia platnosti a účinnosti Rámcovej 
dohody do 31.08.2021 (plnenie RD - na základe jednotlivých objednávok). 
 

7. Výsledok verejného obstarávania:  
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Rámcovej dohody podľa § 269 ods.2 Obchodného 
zákonníka a § 83 ods.4 zákona č. 343/2015 Z. z. ZoVO  s jedným - úspešným uchádzačom.  Plnenie 
Rámcovej dohody bude realizované na základe objednávky/objednávok (podľa potreby objednávateľa), 
ktorej/ktorých  prílohou bude rozpis požadovaného predmetu/tovaru v súlade s ponukou úspešného 
uchádzača v tomto postupe verejného obstarávania (návrh Rámcovej dohody je uvedený v Prílohe č. 4 
tejto výzvy).   

https://www.slovakbasket.sk/
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8. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je dodanie športového oblečenia a dresov pre basketbalovú 
reprezentáciu – mužov, žien a mládeže. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 tejto 
výzvy - Opis predmetu zákazky.   
Predmetom zákazky je aj záväzok kupujúceho propagovať dodávateľa na všetkých svojich podujatiach ako 

hlavného produktového partnera podľa ponuky úspešného uchádzača v tomto verejnom obstarávaní. 

Marketingové plnenie v ponuke uchádzač uvedie vo finančnej forme.  

 

9. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 18412000-0 – Športové odevy 
 
10. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 99,000,- EUR bez DPH  
 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
1. celková najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky uvedená v eurách bez DPH – max.50 bodov 
a  
2. najvyššie reklamné plnenie v eurách bez DPH – max.50 bodov. 
Úspešným uchádzačom v tomto verejnom obstarávaní sa stane ten uchádzač, ktorý  po vyhodnotení 
ponúk dosiahne najvyšší počet bodov dosiahnutý súčtom bodov pridelených jeho ponuke pri hodnotení 
kritéria č.1 a č. 2. Maximálny počet bodov pri hodnotení kritéria č.1 bude pridelený uchádzačovi, ktorý 
ponúkne najnižšiu cenu v EUR bez DPH a pri hodnotení kritéria č.2 bude maximálny počet bodov pridelený 
uchádzačovi, ktorý ponúkne najvyššie relamné plnenie v EUR bez DPH. Ostatné ponuky budú hodnotené 
jednotlivo desať bodovým odstupom podľa ponúknutého kritéria zostupne. 
 

12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  
dátum a čas: 16.3.2020 12:00   
 
13. Miesto na predloženie ponúk:  
Uchádzač predloží ponuku osobne alebo ju zašle poštovou zásielkou na adresu verejného 
obstarávateľa/osoby podľa § 8 ods. 1 ZoVO uvedenú v bode 1 a v termíne na predloženie  ponuky 
uvedený v bode 12. Uchádzač ponuku predloží v uzatvorenej/zalepenej obálke s označením názvu a 
sídla uchádzača, označením názvu a sídla osoby podľa § 8 ods. 1 ZoVO uvedenú v bode 1 tejto výzvy 
a označením súťaže “ Neotvárať – súťaž – športové oblečenie”    
 
14. Obsah ponuky  
 
Uchádzač v ponuke predloží :  
 

1. Vyplnený cenový návrh podľa Prílohy č.2 Špecifikácia ceny 

2. Čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 3 tejto výzvy 

3. Doklad podľa § 32 ods. 2 písm.e) ZoVO – f.co. dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý 
zodpovedá predmetu zákazky (výpis z OR, živnostenské oprávnenie a pod.) 

4. Návrh na plnenie kritérií určeného verejným obstarávateľom/osobou podľa § 8 ods. 1 ZoVO na 
hodnotenie ponúk (uvedené nižšie).  

5. Návrh Rámcovej dohody podpísaný uchádzačom podľa Prílohy č. 4 tejto výzvy. 
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(uchádzač doklad vloží do ponuky podľa bodu 14 tejto výzvy) 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRII 
 

Uchádzač (názov a sídlo):  
 

Predmet zákazky : “Športové oblečenie a dresy pre basketbalové 

reprezentácie – mužov, žien a mládež” 

 
 

Cenová ponuka musí obsahovať celkovú cenu v EUR bez DPH a celkovú cenu v EUR s DPH. 
V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v  ponuke.  
 
Návrh na plnenie kritéria č. 1  

Kritérium:  
Najnižšia konečná zmluvná cena za predmet 
zákazky/tovar v EUR bez DPH.  
(váha kritéria č.1: max.50 bodov) 
 

NÁVRH UCHÁDZAČA:  
Cena bez DPH: ................................. EUR  
DPH: ................................................... EUR  
Cena s DPH: …...................................EUR  
 

Návrh na plnenie kritéria č.2  
Reklamné plnenie v EUR bez DPH.  
(váha kritéria č.2: max.50 bodov) 

Reklama bez DPH:……………………………EUR 
DPH:…………………………………………….……EUR 
Reklama s DPH: ………………………..…….EUR 
 
 

 
 
V ..................................                                             Podpis uchádzača: 
Dňa: ............................. 
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Príloha č.1  

1. Opis predmetu zákazky 

Cieľom je verejne obstarať športové oblečenie pre basketbalové reprezentácie Slovenska. Dodávateľ 

sa zároveň stane hlavným produktovým partnerom SBA.  

Všeobecné požiadavky 

Zabezpečiť do 30 dní od objednávky športové oblečenie pre basketbalové reprezentácie mužov, žien 

a mládežnícke basketbalové reprezentácie. Dodávateľ musí byť schopný zabezpečiť veľkosti oblečenia 

podľa požiadavky objednávateľa (SBA). Ak nemá k dispozícii veľkosť oblečenia podľa objednávky, musí 

ponúknuť adekvátnu náhradu. 

Dodávateľ by mal mať k dispozícii rôzny strih pre mužov a ženy. Dresy musia byť potlačené podľa 

pravidiel FIBA (nižšie).  SBA plánuje počas trvanie zmluvy vybaviť v rôznom rozsahu všetky basketbalové 

reprezentácie spolu 10 basketbalových družstiev.  

Ide najmä o tieto položky oblečenia a približné počty: 

• Basketbalový dres na zápas syntetický športový material – v dvoch kombináciach (svetlá a 

tmavá) – 150ks 

Mládež ženy/muži – 60ks/60ks spolu 120ks  

Seniori ženy/muži – 15ks/15ks spolu 30ks 

• Basketbalové šortky na zápas syntetický športový material - v dvoch kombináciach (svetlá a 

tmavá) – 150ks 

Mládež ženy/muži – 60ks/60ks spolu 120ks 

Seniori ženy/muži - 15ks/15ks spolu 30ks 

• Rozcvičovacie tričko na zápas – 150ks 

Mládež ženy/muži – 60ks/60ks spolu 120ks 

Seniori ženy/muži - 15ks/15ks spolu 30ks 

• Zimná bunda – 50ks 

Seniori ženy/muži - 25ks/25ks spolu 50ks 

• Tepláková mikina – 218ks 

Mládež ženy/muži – 84ks/84ks spolu 168ks 

Seniori ženy/muži - 25ks/25ks spolu 50ks 

• Tepláky – 218ks 

Mládež ženy/muži – 84ks/84ks spolu 168ks 

Seniori ženy/muži – 25ks/25ks spolu 50ks 

• Teplákové šortky – 426ks  

Mládež ženy/muži – 168ks/168ks spolu 336 ks 

Seniori ženy/muži - 45ks/45ks spolu 90ks 

• Polokošeľa na voľný čas – 234ks  
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• Mládež ženy/muži – 72ks/72ks spolu 144 ks 

• Seniori ženy/muži – 60ks/60ks spolu 90ks 

• Tričko na voľný čas – bavlnené – 624 ks 

• Mládež ženy/muži – 252ks/252ks spolu 504ks 

• Seniori ženy/muži - 60ks/60ks spolu 120ks 

• Tričko na tréning – balvnené /syntetické – 340 ks  

Mládež ženy/muži – 120ks/120ks spolu 240ks 

Seniori ženy/muži - 50ks/50ks spolu 100ks 

• Tréningový basketbalový dres obojstranný – biela a modrá farebná kombinácia -200ks 

Mládež ženy/muži – 60ks/60ks spolu 120ks 

Seniori ženy/muži - 40ks/40ks spolu 80ks 

• Tréningové šortky basketbalové – 320ks 

Mládež ženy/muži – 120ks/120ks spolu 240ks 

Seniori ženy/muži - 40ks/40ks spolu 80ks 

• Športové ponožky – 744ks 

Mládež ženy/muži – 252ks/252ks spolu 504ks 

Seniori ženy/muži - 120ks/120ks spolu 240ks 

• Ruksak – 218ks 

Mládež ženy/muži – 84ks/84ks spolu 168 

Seniori ženy/muži -  25ks/25ks spolu 50ks 

• Cestovná taška na kolieskach – 130ks 

Mládež ženy/muži – 40ks/40ks spolu 80ks 

Seniori ženy/muži - 25ks/25ks spolu 50ks 

• Šľapky – 198ks 

Mládež ženy/muži – 84ks/84ks spolu 168ks 

Seniori ženy/muži - 15ks/15ks spolu 30ks 

• Zimná čiapka – 50ks 

Mládež ženy/muži – 0ks 

Seniori ženy/muži - 25ks/25ks spolu 50ks 

 

Marketingové požiadavky 

SBA bude na všetkých podujatiach propagovať dodávateľa ako hlavného produktového 

partnera. Prosím, predložte tiež ponuku na reklamné plnenie vo finančnej forme.  

Reklamné plochy ktoré SBA poskytuje počas všetkých oficiálnych podujatí organizovaných SBA 

(reprezentačné zápasy, tlačové konferencie, galavečer Basketbalista Roka, semináre trénerov a 

rozhodcov, prípravné zápasy seniorských a mládežníckych reprezentácii na území SR): 
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Seniorské zápasy: 

• LED panely – domáce zápasy  

• Vyhlásenie ankety Basketbalista roku 

• Bannery okolo plochy ( 90x240cm, príp. 100cmx200cm ) 

• Logo na reklamnej  stene partnerov  

• Banner/roll-up na tlačovej konferencii 

• Logo vo všetkých tlačovinách k eventom (plagát, leták, bulletin – úvodná strana + 
záverečná strana v sekcii partnerov) 

• Logo na oficiálnej web stránke www.slovakbasket.sk 

• Potenciálne potlač na autá.  
Mládežnícke zápasy, turnaje: 

• Bannery okolo plochy ( 90x240cm, príp. 100cmx200cm ) 

• Logo na reklamnej  stene partnerov  

• Logo vo všetkých tlačovinách k eventom ( plagát, leták, bulletin – úvodná strana + 
záverečná strana v sekcii partnerov ) 

• Logo na oficiálnej web stránke www.slovakbasket.sk 

• Logo na dresoch alebo trenkách reprezentantov 
 

  

http://www.slovakbasket.sk/
http://www.slovakbasket.sk/
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Oficiálny popis dresov podľa reglementu FIBA 

 

 

 



 
Slovenská basketbalová asociácia 

Junácka 6, 832 80  Bratislava, tel: 02/4911 45 45 

www.slovakbasket.sk 
e-mail: sekretariat@slovakbasket.sk 

Korešpondenčná adresa: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava  

 
Príloha č.2 – špecifikácia ceny  

 

        

Artikel Fotka Počet ks 
Cenníková 
cena bez 

DPH 

Zľava v 
% 

Cena za ks po 
zľave bez DPH 

Celková cena 
bez DPH 

Basketbalový dres 
zápasový 

Syntetický športový 
materiál vo dvoch 

farebných 
kombináciách 

 150   0  

Basketbalové 
šortky zápasové 

Syntetický športový 
materiál vo dvoch 

farebných 
kombináciách 

 150   0  

Rozcvičovacie 
tričko zápasové 

 150   0  

Tréningový 
basketbalový dres 

obojstranný 
bielo/modrý 

 200   0  

Tréningové 
basketbalové 

šortky 

 200   0  

Zimná bunda  50   0  
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Artikel Fotka Počet ks 
Cenníková 
cena bez 

DPH 

Zľava v 
% 

Cena za ks po 
zľave bez DPH 

Celková cena 
bez DPH 

Tepláková mikina  218   0  

Tepláky  218   0  

Teplákové šortky  426   0  

Polokošeľa na 
voľný čas 

 234   0  

Tričko na voľný čas 
- bavlnené 

 624   0  

Tričko na tréning - 
balvnené/iný 

materiál 

 340   0  
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Artikel Fotka Počet ks 
Cenníková 
cena bez 

DPH 

Zľava v 
% 

Cena za ks po 
zľave bez DPH 

Celková cena 
bez DPH 

Športové ponožky  744   0  

Ruksak  218   0  

Cestovná taška na 
kolieskach 

 130   0  

Šľapky  198   0  

Zimná čiapka  50   0  
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Príloha č 3 – čestné vyhlásenie 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

UCHÁDZAČ :   

Predmet zákazky : “Športové oblečenie a dresy pre basketbalové reprezentácie – mužov, žien a 
mládež” 

č e s t n e   v y h l a s u j e, 

že podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) v nadväznosti na § 117 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   s p ĺ ň a    
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky:  

“Športové oblečenie a dresy pre basketbalové reprezentácie – mužov, žien a mládež” 
 

1. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu – podľa požiadaviek 

verejného obstarávateľa, ktoré preukazuje – dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e); 

2. nemá uložený zákaz činnosti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 ods. 2 písm. f) . 

V                    , dňa  

 

Podpis uchádzača:  
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Príloha č. 4 

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU (ďalej len dohoda) 

uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. a § 8 ods.1,písm.c) a § 117 zákona 

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  

Článok I. 

Zmluvné strany 

Kupujúci :  

Slovenská basketbalová asociácia  
Poštová adresa: Junácka 6  
Korešpondenčná adresa: Trnavská cesta 37  
Mesto: Bratislava 1  
PSČ: 832 80  
IČO: 17315166  
Zastúpena : Andrej Kuffa, generálny sekretár  
Tel. č.: +421 904 805 934  
E-mail: kuffa@slovakbasket.sk  
(ďalej len “kupujúci” alebo aj “SBA”) 

Predávajúci:  

 

(ďalej len „predávajúci“)  

Článok II. 

Preambula 

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto dohody použil postup verejného obstarávania podľa § 8 ods.1, 

písm.c)  s použitím  § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  -  „ Zadávanie zákaziek s nízkymi 

hodnotami „  

Článok III. 

Predmet dohody 

1. Predmetom tejto dohody je nákup a dodávka Športového oblečenia a dresov pre basketbalové 

reprezentácie – mužov, žien a mládež podľa potreby a požiadaviek  kupujúceho na základe objednávok. 

Rozpis požadovaného tovaru je uvedený v Prílohe č.1  tejto dohody.  
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2. Predmetom tejto dohody je aj závazok kupujúceho propagovať na všetkých svojich podujatiach 

dodávateľa ako hlavného produktového partnera počas trvania tejto dohody  vo finančnom vyjadrení v 

celkovej  výške …….. € (reklamné plnenie bude realizované štvrťročne vo finančnej forme). 

Článok IV . 

Dodacie podmienky 

1.Predávajúci sa zaväzuje dodať potrebné množstvo predmetu dohody podľa čl. III. v požadovanom  

množstve a kvalite na základe písomnej alebo telefonickej objednávky/objednávok kupujúceho najneskôr 

do 30 dní odo dňa doručenia  objednávky predávajúcemu. Kupujúci sa zaväzuje objednaný  tovar prevziať 

bez zbytočného odkladu. Predávajúci sa zaväzuje termín dodania požadovaného tovaru oznámiť 

kupujúcemu najmenej 3 dni pred termínom jeho expedície kupujúcemu.   

Objednávka kupujúceho bude vystavená a zaslaná predavajúcemu nasledovne : písomne alebo telefonicky 

– na kontaktné číslo: xxxxxxx alebo e-mailom na e-mailovú adresu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Miestom dodania tovaru :  Slovenská basketbalová asociácia, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, 
prípadne iné miesto dodania, ktoré objednávateľ uvedie v príslušnej objednávke.  
 
3. Množstvo  (z celkového množstva tovaru uvedeného v tejto dohode) bude upresňované objednávkami 

zo strany kupujúceho.  

4. S dodaným tovarom budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady : Faktúra a dodacie listy.  

Článok V. 

Cena, platobné podmienky 

1. Cena tovaru je stanovená v súlade so zákonom 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 NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v 

znení neskorších predpisov, podľa Prílohy č.1 tejto dohody.  

V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru v mieste dodania tovaru na adrese kupujúceho v 

zmysle čl. IV. bod 2 tejto dohody.  

3. Cena je splatná na základe faktúr predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu odovzdané súčasne s 

predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou 

faktúr sú dodacie listy. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto dohody 

sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho objednávateľa na 

účet predávajúceho.  

4. Ceny sú uvedené v štruktúre jednotkovej ceny bez DPH a ceny upravenej o DPH podľa zákona NR SR č. 

222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, t.j. vrátane DPH a výška DPH.  
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5. V prípade, ak faktúra bude doručená kupujúcemu v rozpore s platnými predpismi , kupujúci  je 

oprávnený vrátiť faktúru na jej prepracovanie. V takom prípade začne plynúť nová lehota splatnosti 

faktúry, teda odo  dňa doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.  

6. Zmena sadzby DPH a s tým súvisiaca zmena ceny vrátane DPH- v rámci plnenia tejto dohody- sa 

nebude považovať za zvýšenie resp. zníženie ceny tovaru.  

Článok VI. 

Právo odmietnúť prebratie tovaru 

1.Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené touto dohodou, má tovar vady. Za vady tovaru sa považuje 

aj dodanie iného objednaného tovaru, než určuje táto dohoda. V tomto prípade má  kupujúci právo 

odmietnuť prevziať dodaný tovar. 

Článok VII. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

Predávajúci je povinný :  

1. Dodať objednaný tovar kupujúcemu riadne a včas v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom 

stave a v dohodnutej kvalite na miesto dodania.  

2. Predmet kúpy zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre takýto tovar v 

obchodnom styku v záujme ochrany pred jeho poškodením alebo znehodnotením.  

Kupujúci je povinný:  

1. Požadované dodávky tovaru objednávať formou písomnej, telefonickej  alebo elektronickej 

objednávky, ktorú doručí predávajúcemu najneskôr však tri pracovné dni pred dodaním tovaru.  

2. V objednávke je kupujúci povinný uviesť množstvo, sortiment tovaru podľa Prílohy č. 1 tejto dohody, 

požadovaný deň expedície, presnú adresu kupujúceho a adresu miesta, kde má byť tovar dodaný.  

3. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať tovar v súlade s touto dohodou.  

4. Kupujúci  sa zavazuje  na všetkých svojich športových a iných podujatiach propagovať dodávateľa ako 

hlavného produktového partnera a poskytnúť mu základné reklamné plochy podľa Prílohy č.1 časť 

Marketingové plnenie a reklamné plochy podľa osobitnej dohody podľa druhu podujatia.  
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Článok VIII. 

Sankcie 

1. Pre prípad nedodržania podmienok dohody si zmluvné strany dohodli nasledovné sankcie:  

a) za omeškanie predávajúceho s dodaním objednaného tovaru je kupujúci oprávnený uplatniť si voči 

nemu zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z hodnoty predmetu kúpy za každý aj začatý deň  omeškania. 

Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody.  

b) za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok na úrok z omeškania vo 

výške 0,02% z nezaplatenej ceny za každý aj začatý deň omeškania.  

 

Článok IX. 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody 

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru v mieste určenia.  

Článok X. 

Záručná doba 

1. Na predmet dohody sa vzťahuje záruka doba podľa patných ustanovení všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

2. Záruka sa nevzťahuje na škody preukazateľne spôsobené kupujúcim - nesprávnym skladovaním, 

ošetrovaním, resp nesprávnym používaním, mechanickým poškodením  tovaru, po jeho prevzatí 

kupujúcim.  

Článok XI. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania  obidvoma zmluvnými stranami.  

2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31.8.2021 alebo do vyčerpania finančného limitu (zmluvnej 

ceny)  99.000€ bez DPH podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr od podpísania dohody.  

3. Táto dohoda môže zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby trvania :  

a) kedykoľvek písomnou dohodou strán uzavierajúcich túto dohodu k dohodnutému termínu,  

b) odstúpením od dohody zo strany kupujúceho kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od dohody 

sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej strane.  
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4. Táto dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží dva rovnopisy a predávajúci jeden 

rovnopis.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

platného Obchodného zákonníka.  

6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto dohodu pred jej podpísaním prečítali, táto bola uzatvorená po 

vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a ani za nápadne 

nevýhodných podmienok. Autentickosť dohody potvrdzujú svojimi podpismi.  

 

V Bratislave, dňa                                                                                             V Bratislave , dňa  

 

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

 predávajúci                                                                                                            kupujúci 

 


