Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Mesto Žilina
Sídlo:
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
1.
011 31, Žilina
V jeho mene konajúci:
Igor Choma, primátor
IČO:
00 321 796
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Zahradníková
E-mail; /tel. č. fax:
katarina.zahradnikova@zilina.sk 041/7063110
Predmet zákazky:
„Spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu“
Predmetom zadávania zákazky je spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov z územia mesta Žilina,
a to najmä pokosená tráva, pozbierané lístie a rastlinné tkanivá pochádzajúce z ošetrovania drevín,
2.
v zmysle platnej legislatívy, napríklad kompostovaním, energetickým zhodnotením, nie skládkovaním.
Verejný obstarávateľ predpokladá, že bude potrebné spracovať cca 800 ton ročne biologicky
rozložiteľného odpadu. Dovoz odpadu na spracovanie zabezpečí verejný obstarávateľ. Biologicky
rozložiteľný odpad bude verejný obstarávateľ dovážať priebežne.

4.
5.
6.
7.

8.

Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe zmluvy a následnej fakturácie.
Miesto dodania zákazky: Maximálne do vzdialenosti 15 km od mesta Žiliny
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky: 12 mesiacov odo dňa podpísania zmluvy.
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme vrátane podpísaného
návrhu zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk v zapečatenej obálke v lehote
do 28.05.2015 do 9.00 hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s DPH. Skutočnosť, že nie je
platcom DPH uvedie ponuke. Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním
predmetu zákazky. V Prípade, že sa dodávateľ služby sa stane počas realizácie platcom DPH, bude cena
považovaná za cenu vrátane DPH. Ponuku s označením „BIOLOGICKÝ ODPAD - SPRACOVANIE“ –
NEOTVÁRAŤ! uchádzač doručí poštou alebo osobne na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie obetí
komunizmu 1, 011 31 Žilina (podateľňa). Rozhodujúci je dátum doručenia.
Cenu požadujeme stanoviť nasledovnej štruktúre:
Cena bez DPH

Cena s DPH

Cena za 1 tonu biologického
odpadu

Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky z rozpočtu mesta Žilina. Verejný obstarávateľ
neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom, úhradou faktúry za dodanie
9. objednanej služby do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

10.

Podmienky účasti uchádzačov:

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov:
Doklad o oprávnení poskytovať služby, v ktorom musí byť uvedený predmet podnikania oprávňujúci
uchádzača k poskytovaniu predmetu zákazky. U právnickej osoby je to „Výpis z obchodného registra“
príslušného Okresného súdu, u fyzickej osoby je to „Živnostenský list“ vydaný Živnostenským odborom
príslušného okresného úradu a iné doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť uchádzača – napr. doklad
zápise v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou alebo potvrdenie o zapísaní do
zoznamu podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie, v ktorom bude zapísané oprávnenie na činnosť
podľa predmetu zákazky. Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazy môže byť aj fotokópia.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena za 1 tonu biologického odpadu v EUR s DPH
12. Predpokladaná hodnota zákazky: 19 990 EUR bez DPH
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2015
V Žiline, dňa 18.05.2015

Ing. Igor Choma
primátor
Príloha: Návrh zmluvy

Príloha: Návrh Zmluvy

Zmluva o nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom
č. ....... /2015
uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
medzi týmito zmluvnými stranami:
_______________________________________________________________________________
Pôvodca:

Mesto Žilina
so sídlom MsÚ: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
IČO: 00 321 796
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,
č. účtu: 0330353001/5600
v mene koná Ing. Igor Choma, primátor
(ďalej tiež len ako „pôvodca“)
a

Spracovateľ:

(ďalej tiež len ako „spracovateľ“)
Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Pôvodca výzvou na predkladanie ponúk zo dňa .................... vyhlásil verejné obstarávanie
na obstaranie zákazky ............................................
(2) Spracovateľ je úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní podľa ods. 1 tohto článku.
(3) Spracovateľ je oprávnený na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov na
základe rozhodnutia Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie č.
.......................... zo dňa ......................, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie biologických odpadov podľa ustanovení zákona č. 223/2001 Z.
z. o odpadoch.
Článok 2
Predmet zmluvy
(1) Predmetom tejto zmluvy je úprava spôsobu a podmienok pri nakladaní s určenými zložkami
odpadov, s cieľom umožniť spracovateľovi vykonávať zhodnocovanie odpadov (určených
zložiek) vo svojej prevádzke.
(2) Určenými zložkami odpadov, s ktorými je spracovateľ na základe tejto zmluvy a za
predpokladu dodržania ďalších zákonných požiadaviek oprávnený nakladať sú biologicky
rozložiteľné odpady z územia mesta Žilina, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20
Komunálne odpady podľa katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení
neskorších predpisov), a to najmä: pokosená tráva, pozbierané lístie a rastlinné tkanivá
pochádzajúce z ošetrovania drevín, katalógové číslo 20 02 01. Predpokladané množstvo
odpadov na spracovanie je 800 ton ročne, ktoré bude potrebné spracovateľom zhodnotiť
najmä v mesiacoch apríl až október.
Článok 3
Cena a platobné podmienky
(1) Cena za plnenie predmetu zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle prílohy
č. 1 - cenník, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
(2) Podkladom pre zaplatenie dohodnutej odmeny bude faktúra vystavená spracovateľom za
príslušný kalendárny rok. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu a nebude
odovzdaná spolu s požadovanými prílohami, je pôvodca oprávnený túto faktúru vrátiť

spracovateľovi do 7 dní odo dňa doručenia na doplnenie a nová lehota splatnosti začína
plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
(3) Súčasťou faktúry bude vyplnené hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.
(4) Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia pôvodcovi.
Článok 4
Povinnosti zmluvných strán pri nakladaní s odpadmi
(1) Spracovateľ sa zaväzuje vykonávať zhodnocovanie určených zložiek odpadov v súlade
s týmito pravidlami:
a) vykonávať predmet zmluvy riadne a včas tak aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudí a ku
škodám na životnom prostrední a majetku,
b) dbať na to, aby činnosti nakladania s odpadmi boli vykonávané v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi pre odpadové hospodárstvo platnými v Slovenskej
republike, ako aj všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré sa týkajú nakladania
s odpadmi.
(2) Spracovateľ sa zaväzuje za každý ukončený kalendárny rok zasielať vyplnené hlásenie
pôvodcovi o vzniku odpadu a nakladaní s ním do 20. dňa mesiaca nasledujúceho po
uplynutí kalendárneho roka.
(3) Pôvodca sa zaväzuje, že zber a zvoz určených odpadov do prevádzky spracovateľa
zabezpečí na vlastné náklady prostredníctvom zmluvného správcu zelene.
Článok 5
Doba platnosti zmluvy
(1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu 1 roka.
(2) Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od
zmluvy alebo písomnou výpoveďou. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana
aj bez uvedenia dôvodu.
(3) Pri ukončení zmluvy výpoveďou zmluva zaniká uplynutím 3-mesačnej výpovednej lehoty,
ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
doručená písomná výpoveď druhej zmluvnej strane.
(4) Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana
okamžite písomne od zmluvy odstúpiť a požadovať od povinnej strany náhradu škody,
ktorá jej vinou vznikla v súlade s platnou právnou úpravou.
(5) Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností budú
považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo
čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej moci alebo
rozhodnutia orgánu štátnej správy Slovenskej republiky.
(6) Pôvodca je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, keď sa pre spracovateľa stalo splnenie
podstatných zmluvných povinností úplne nemožným.
Článok 6
Kontrola
(1) Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodca má právo kontrolovať plnenie zmluvy za týchto
podmienok:
a) poverení zamestnanci pôvodcu sú povinní sa preukázať poverením
b) spracovateľ im umožní nerušený vstup do svojich prevádzkových priestorov pri
dodržiavaní bezpečnostných predpisov ako aj nahliadnuť do písomných dokladov
súvisiacich s činnosťou vyplývajúcou z tejto zmluvy
(2) Spracovateľ je povinný v prípade kontrolou zisteného nesúladu svojej činnosti s príslušnými
právnymi predpismi dať svoju činnosť do súladu v lehote, na ktorej sa s pôvodcom pri
vykonaní kontroly dohodne.

Článok 7
Zmluvná pokuta
(1) V prípade, ak spracovateľ nesplní ktorúkoľvek povinnosť podľa čl. 2 a 3 tejto zmluvy, je
pôvodca oprávnený požadovať od spracovateľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každú
porušenú povinnosť samostatne. Právo na náhradu škody pôvodcu tým nie je dotknuté.
(2) Zmluvná pokuta je splatná do 15-tich dní odo dňa doručenia výzvy na úhradu zmluvnej
pokuty spracovateľovi.
Článok 8

Záverečné ustanovenia
(1) Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom štatutárnych zástupcov oboch zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho
zákonníka.
(2) Práva a povinnosti účastníkov zmluvy, ktoré nie sú upravené v obsahu tejto zmluvy sa
spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov.
(3) Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto
zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou, doručenie
kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti
sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú
písomnosť prevziať alebo, v ktorý márne uplynie najmenej desaťdňová úložná doba pre
vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na
zásielke doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty
vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná
poznámka podobného významu. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú
adresy zmluvných strán uvedené pri identifikačných údajoch zmluvných strán v úvode tejto
zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu
trvalého pobytu, sídla, prípadne inú adresu určenú na doručovanie písomností; v takomto
prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane
pred odosielaním písomnosti.
(4) Túto zmluvu je možné meniť len na základe obojstrannej písomnej dohody vyhotovenej vo
forme datovaného a číslovaného dodatku k zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami
oboch zmluvných strán.
(5) Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu.
Pôvodca obdrží dve vyhotovenia zmluvy a spracovateľ dve vyhotovenia.
(6) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
V Žiline dňa ........................

V Žiline dňa ........................

Za pôvodcu:

Za spracovateľa:

.............................................
Ing. Igor Choma
primátor

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

Príloha: Návrh zmluvy

Zmluva o nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom
č. ....... /2015
uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
medzi týmito zmluvnými stranami:
_______________________________________________________________________________
Pôvodca:

Mesto Žilina
so sídlom MsÚ: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
IČO: 00 321 796
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,
č. účtu: 0330353001/5600
v mene koná Ing. Igor Choma, primátor
(ďalej tiež len ako „pôvodca“)
a

Spracovateľ:

(ďalej tiež len ako „spracovateľ“)
Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Pôvodca výzvou na predkladanie ponúk zo dňa .................... vyhlásil verejné obstarávanie
na obstaranie zákazky ............................................
(2) Spracovateľ je úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní podľa ods. 1 tohto článku.
(3) Spracovateľ je oprávnený na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov na
základe rozhodnutia Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie č.
.......................... zo dňa ......................, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie biologických odpadov podľa ustanovení zákona č. 223/2001 Z.
z. o odpadoch.
Článok 2
Predmet zmluvy
(1) Predmetom tejto zmluvy je úprava spôsobu a podmienok pri nakladaní s určenými zložkami
odpadov, s cieľom umožniť spracovateľovi vykonávať zhodnocovanie odpadov (určených
zložiek) vo svojej prevádzke.
(2) Určenými zložkami odpadov, s ktorými je spracovateľ na základe tejto zmluvy a za
predpokladu dodržania ďalších zákonných požiadaviek oprávnený nakladať sú biologicky
rozložiteľné odpady z územia mesta Žilina, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20
Komunálne odpady podľa katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení
neskorších predpisov), a to najmä: pokosená tráva, pozbierané lístie a rastlinné tkanivá
pochádzajúce z ošetrovania drevín, katalógové číslo 20 02 01. Predpokladané množstvo
odpadov na spracovanie je 800 ton ročne, ktoré bude potrebné spracovateľom zhodnotiť
najmä v mesiacoch apríl až október.
Článok 3
Cena a platobné podmienky

(1) Cena za plnenie predmetu zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle prílohy
č. 1 - cenník, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
(2) Podkladom pre zaplatenie dohodnutej odmeny bude faktúra vystavená spracovateľom za
príslušný kalendárny rok. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu a nebude
odovzdaná spolu s požadovanými prílohami, je pôvodca oprávnený túto faktúru vrátiť
spracovateľovi do 7 dní odo dňa doručenia na doplnenie a nová lehota splatnosti začína
plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
(3) Súčasťou faktúry bude vyplnené hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.
(4) Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia pôvodcovi.
Článok 4
Povinnosti zmluvných strán pri nakladaní s odpadmi
(1) Spracovateľ sa zaväzuje vykonávať zhodnocovanie určených zložiek odpadov v súlade
s týmito pravidlami:
a) vykonávať predmet zmluvy riadne a včas tak aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudí a ku
škodám na životnom prostrední a majetku,
b) dbať na to, aby činnosti nakladania s odpadmi boli vykonávané v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi pre odpadové hospodárstvo platnými v Slovenskej
republike, ako aj všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré sa týkajú nakladania
s odpadmi.
(2) Spracovateľ sa zaväzuje za každý ukončený kalendárny rok zasielať vyplnené hlásenie
pôvodcovi o vzniku odpadu a nakladaní s ním do 20. dňa mesiaca nasledujúceho po
uplynutí kalendárneho roka.
(3) Pôvodca sa zaväzuje, že zber a zvoz určených odpadov do prevádzky spracovateľa
zabezpečí na vlastné náklady prostredníctvom zmluvného správcu zelene.
Článok 5
Doba platnosti zmluvy
(1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu 1 roka.
(2) Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od
zmluvy alebo písomnou výpoveďou. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana
aj bez uvedenia dôvodu.
(3) Pri ukončení zmluvy výpoveďou zmluva zaniká uplynutím 3-mesačnej výpovednej lehoty,
ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
doručená písomná výpoveď druhej zmluvnej strane.
(4) Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana
okamžite písomne od zmluvy odstúpiť a požadovať od povinnej strany náhradu škody,
ktorá jej vinou vznikla v súlade s platnou právnou úpravou.
(5) Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností budú
považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo
čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej moci alebo
rozhodnutia orgánu štátnej správy Slovenskej republiky.
(6) Pôvodca je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, keď sa pre spracovateľa stalo splnenie
podstatných zmluvných povinností úplne nemožným.
Článok 6
Kontrola
(1) Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodca má právo kontrolovať plnenie zmluvy za týchto
podmienok:
a) poverení zamestnanci pôvodcu sú povinní sa preukázať poverením
b) spracovateľ im umožní nerušený vstup do svojich prevádzkových priestorov pri
dodržiavaní bezpečnostných predpisov ako aj nahliadnuť do písomných dokladov
súvisiacich s činnosťou vyplývajúcou z tejto zmluvy
(2) Spracovateľ je povinný v prípade kontrolou zisteného nesúladu svojej činnosti s príslušnými
právnymi predpismi dať svoju činnosť do súladu v lehote, na ktorej sa s pôvodcom pri
vykonaní kontroly dohodne.

Článok 7
Zmluvná pokuta
(1) V prípade, ak spracovateľ nesplní ktorúkoľvek povinnosť podľa čl. 2 a 3 tejto zmluvy, je
pôvodca oprávnený požadovať od spracovateľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každú
porušenú povinnosť samostatne. Právo na náhradu škody pôvodcu tým nie je dotknuté.
(2) Zmluvná pokuta je splatná do 15-tich dní odo dňa doručenia výzvy na úhradu zmluvnej
pokuty spracovateľovi.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
(1) Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom štatutárnych zástupcov oboch zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho
zákonníka.
(2) Práva a povinnosti účastníkov zmluvy, ktoré nie sú upravené v obsahu tejto zmluvy sa
spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov.
(3) Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto
zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou, doručenie
kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti
sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú
písomnosť prevziať alebo, v ktorý márne uplynie najmenej desaťdňová úložná doba pre
vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na
zásielke doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty
vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná
poznámka podobného významu. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú
adresy zmluvných strán uvedené pri identifikačných údajoch zmluvných strán v úvode tejto
zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu
trvalého pobytu, sídla, prípadne inú adresu určenú na doručovanie písomností; v takomto
prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane
pred odosielaním písomnosti.
(4) Túto zmluvu je možné meniť len na základe obojstrannej písomnej dohody vyhotovenej vo
forme datovaného a číslovaného dodatku k zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami
oboch zmluvných strán.
(5) Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu.
Pôvodca obdrží dve vyhotovenia zmluvy a spracovateľ dve vyhotovenia.
(6) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
V Žiline dňa ........................

V Žiline dňa ........................

Za pôvodcu:

Za spracovateľa:

.............................................
Ing. Igor Choma
primátor

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

