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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
realizovaná 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: Mesto Žilina 
 Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina 
 IČO: 00 321 796 
 
 Zastúpená: Mgr. Peter Fiabáne, primátor 
 

2) KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  

 Názov: Euro Dotácie, a.s. 
 Sídlo: Na Šefranici 1280/8 
  010 01  Žilina 
 
 Zastúpená: Ing. Martin Chachula 
  chachula@eurodotacie.sk, +421 415665268 
 

3) NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: 

Zabezpečenie konferencií a súťaže pre účely projektu 
 
4) OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie nasledovných služieb: 
I. zabezpečiť realizáciu úvodnej konferencie projektu online formou – s účasťou mesta Žilina, Žilinskej 

univerzity, zástupcov strany donora, odborníkov a verejnosti s cieľom predstaviť projekt,  jeho ciele, 
aktivity, plánované výstupy a schému financovania projektu: 
§ zabezpečiť platformu na organizovanie online konferencie, technicky zabezpečiť prevádzku počas 

samotnej konferencie  
§ zabezpečiť komunikáciu s účastníkmi ako napr. rozoslanie pozvánok, zabezpečenie pomoci pri 

pripájaní, zaslanie materiálov po konferencii 
§ predpokladaná dĺžka trvania konferencie cca 2 hodiny 
§ predpokladaný počet pripojiteľných účastníkov cca 30 

 
II. zabezpečiť realizáciu výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl na tému „Zmena klímy alebo ako 

zachrániť planétu“ vrátane zabezpečenia propagačných materiálov pre účastníkov súťaže s cieľom zvýšiť 
povedomie tejto cieľovej skupiny o projekte a jeho význame pre mesto: 
§ komunikovať so školami a navrhnúť a zrealizovať najvhodnejším spôsobom výtvarnú súťaž – 

potrebné zapojiť minimálne 200 účastníkov 
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§ nakúpiť propagačné materiály pre účastníkov výtvarnej súťaže, zabezpečiť propagáciu Nórskych 
grantov formou potlače alebo iným relevantným spôsobom, následne distribuovať účastníkom 
súťaže,  

§  perá 300 ks, tričká 300 ks, šiltovky 200 ks, sada pasteliek 300 ks, batoh so šnúrkami 200 ks 
§ zabezpečiť vyhodnotenie súťaže 
§ zabezpečiť prezentáciu maximálne 30 vybraných výtvarných diel (maximálny rozmer A0) 

v priestoroch Mestského úradu v Žiline - v prípade nepriaznivej pandemickej situácie v online 
priestore – na webovej stránke Klíma Žilina 
 

III. zabezpečiť realizáciu záverečnej konferencie projektu prezenčnou formou – s účasťou mesta Žilina, 
Žilinskej univerzity, zástupcov strany donora, odborníkov a verejnosti s cieľom sumarizovať výsledky, 
výstupy a prínosy realizovaného projektu: 
§ predpokladaný počet účastníkov cca 50 
§ zabezpečiť priestor a technické vybavenie (projekčná a zvuková technika) na organizovanie 

konferencie, technicky zabezpečiť prevádzku počas samotnej konferencie vrátane občerstvenia pre 
účastníkov konferencie 

§ zabezpečiť komunikáciu s účastníkmi ako napr. rozoslanie pozvánok, zabezpečenie pomoci pri 
pripájaní, zaslanie materiálov po konferencii 

§ zabezpečenie obslužného personálu 
§ v prípade nepriaznivej pandemickej situácie môže byť po vzájomnej dohode konferencia 

realizovaná online formou  

 
5) CPV KÓD:  

79952000-2: Služby na organizovanie podujatí 
 

6) PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:  

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a 
určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je 
nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO. 
 

7) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY:  

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Rámcovú dohodu o spolupráci v súlade s Prílohou 
č. 3 tejto Výzvy na predkladanie ponúk s lehotou plnenia najneskôr do 28.02.2024.  
 

8) FINANCOVANIE PREDMETU OBSTARÁVANIA: 

Predmet zákazky bude financovaný v zmysle pravidiel grantov EHP/Nórskych grantov, štátneho rozpočtu SR 
a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.   
 

9) PODMIENKY ÚČASTI: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) 
zákona o verejnom obstarávaní a to pre dodanie tovarov tvoriacich predmet zákazky. Jej splnenie 
preukazuje uchádzač jedným zo spôsobov, a to nasledovne: 
a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - doklad o oprávnení 

poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky 
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b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 zákona o verejnom 
obstarávaní, a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený dodávať tovar tvoriaci predmetu 
zákazky.  
 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona 
o verejnom obstarávaní. Jej splnenie preukazuje uchádzač čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou Prílohy č. 
2 tejto Výzvy na predkladanie ponúk. 
 

10) OBSAH PONUKY: 

§ Dokladovanie podmienky účasti v rozsahu bodu 9 výzvy 
§ Spôsob určenia ponukovej ceny – cena v štruktúre podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk 

 
11) KRITÉRIUM HODNOTENIA: 

Kritérium 1:  Najnižšia cena predmet zákazky  vyjadrená v EUR s DPH 
   váha kritériá: 100 % 

 
12) LEHOTY A MIESTO A SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK: 

Predloženie cenovej ponuky:  do 22.10.2021 do 10:00 hod. 
Ponuky musia byť zaslané e-mailom na adresu chachula@eurodotacie.sk v určenej lehote. 
V predmete správy (e-mailu), ktorou bude ponuka zaslaná bude uvedené „PONUKA – Zabezpečenie 
konferencií a súťaže pre účely projektu“ 
 
Ponuky musia byť predložené v slovenskom jazyku, alebo českom jazyku.  

 
13) OSTATNÉ INFORMÁCIE: 

S úspešným uchádzačom bude zo strany obstarávateľa uzatvorená Rámcová dohoda o spolupráci v súlade 
s Prílohou č. 3 tejto Výzvy na predkladanie ponúk.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak bude neregulárna, alebo inak 
neprijateľná pre verejného obstarávateľa, alebo sa zmenili okolnosti, za ktorých sa táto výzva vyhlásila a 
nebolo možné ich vopred predpokladať. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača v 
prípade, ak zistí, že vo svojej ponuke uviedol nepravdivé údaje. 
Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť dokumentácie tejto 
zákazky. 

 
V Žiline, dňa 12.10.2021 
 
 
 
Ing. Martin Chachula Mgr. Peter Fiabáne 
osoba zodpovedná za VO primátor  
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PRÍLOHA Č. 1: SPÔSOB URČENIA PONUKOVEJ CENY 

 

ZABEZPEČENIE KONFERENCIÍ A SÚŤAŽE PRE ÚČELY PROJEKTU 
 
 
identifikácia uchádzača: 

obchodné meno:  štatut. zástupca:  
sídlo:    

IČO:  miesto vystavenia:  
DIČ:  dátum vystavenia:  

IČ DPH:    
 
 
 

popis počet MJ cena za MJ 
EUR bez DPH 

cena za MJ 
EUR s DPH 

I. zabezpečenie realizácie úvodnej 
konferencie projektu 1 služba   

II. zabezpečenie realizácie výtvarnej 
súťaže pre žiakov základných škôl 1 služba   

III. zabezpečenie realizácia záverečnej 
konferencie 1 služba   

CELKOM   

 
 
 

       
    pečiatka a podpis 
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PRÍLOHA Č. 2: ČESTNÉ VYHLÁSENIE K PODMIENKAM PODĽA § 32 ODS. 1 PÍSM. F), G) A H) 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 
 
identifikácia uchádzača: 

obchodné meno:  štatut. zástupca:  
sídlo:    

IČO:  miesto vystavenia:  
DIČ:  dátum vystavenia:  

IČ DPH:    
 
 
Ja, dolupodpísaný .................... ako štatutárny zástupca uchádzača .................... , IČO: .................... , so sídlom 
.................... týmto 
 

čestne vyhlasujem, že 
 
§ nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 
 
 

       
    pečiatka a podpis 
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PRÍLOHA Č. 3: RÁMCOVÁ DOHODA O SPOLUPRÁCI 

 

RÁMCOVÁ DOHODA O SPOLUPRÁCI č. /2021 
uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s  

§ 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov  

(ďalej aj len ako „dohoda“) 

 

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ: 

 Mesto Žilina 

sídlo: Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina  
zástupca vo veciach zmluvných: Mgr. Peter Fiabáne, primátor  
IČO: 00 321 796 
DIČ: 2021339474 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 
IBAN: IBAN SK40 5600 0000 0003 3035 9155 
Zástupca vo veciach realizácie diela: Bc. Ivana Stillerová 
Kontaktný email: Ivana.Stillerova@zilina.sk 
Telefónne číslo: 041/7063613 

(ďalej len ako „objednávateľ“) 

Dodávateľ:  

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

sídlo: .....................................................................  
Zapísaný v: .....................................................................  
zástupca vo veciach zmluvných: .....................................................................  
IČO: ..................................................................... 
IČ DPH: ..................................................................... 
Bankové spojenie: ..................................................................... 
IBAN: ..................................................................... 
Zástupca vo veciach realizácie diela: ..................................................................... 

Kontaktný email: ..................................................................... 
 

(ďalej len ako „dodávateľ“) 

(spolu objednávateľ a dodávateľ aj len ako „zmluvné strany“) 

 

PREAMBULA 

Táto dohoda sa uzatvára v rámci projektu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“, 
financovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 
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Táto dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto dohody použil 
postup v zmysle právnych predpisov upravujúcich postup pri verejnom obstarávaní. 

Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam 
v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na 
všetkých úrovniach a  vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s 
protikorupčnými zákonmi. 

Dodávateľ vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky stanovené v tejto dohode a jej prílohách, je 
oprávnený túto dohodu uzatvoriť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté, najmä poskytnúť objednávateľovi 
služby podľa tejto dohody a jej príloh. 

 

 

Čl. II. PREDMET DOHODY 

2.1 Predmetom tejto dohody je záväzok dodávateľa realizovať pre objednávateľa aktivity pre projekt  

„Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmenám klímy v meste Žilina“ (ďalej iba „projekt“) v rozsahu a za 
podmienok dohodnutých v tejto dohode,  jej prílohách a konkrétnych samostatných písomných 
objednávok objednávateľa a záväzok objednávateľa za vykonané činnosti zaplatiť dohodnutú cenu.  

2.2 Špecifikácia predmetu dohody: 

2.2.1 zabezpečiť realizáciu úvodnej konferencie projektu online formou – s účasťou mesta Žilina, 
Žilinskej univerzity, zástupcov strany donora, odborníkov a verejnosti s cieľom predstaviť projekt,  
jeho ciele, aktivity, plánované výstupy a schému financovania projektu; 

2.2.2 zabezpečiť realizáciu výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl na tému „Zmena klímy alebo 
ako zachrániť planétu“ vrátane zabezpečenia propagačných materiálov pre účastníkov súťaže 
s cieľom zvýšiť povedomie tejto cieľovej skupiny o projekte a jeho význame pre mesto; 

2.2.3 zabezpečiť realizáciu záverečnej konferencie projektu prezenčnou formou – s účasťou mesta 
Žilina, Žilinskej univerzity, zástupcov strany donora, odborníkov a verejnosti s cieľom sumarizovať 
výsledky, výstupy a prínosy realizovaného projektu.  

2.3 Dodávateľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa predmet tejto dohody na základe samostatných 
písomných objednávok a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi odmenu v zmysle čl. III  tejto 
zmluvy. Každá objednávka bude považovaná za dielčiu zmluvu a dodávateľ vystaví samostatnú faktúru. 
Objednávka musí obsahovať tieto povinné náležitosti: špecifikácia aktivity, termín realizácie. 
Objednávateľ dodá dodávateľovi objednávku a podklady najneskôr 2 týždne pred realizáciou aktivity. 

2.4 Dodávateľ sa zaväzuje akceptovať objednávky zaslané na e-mail: ................ 

2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ poskytne dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť pri plnení 
predmetu tejto dohody dodávateľom. 

2.6 Objednávateľ je oprávnený počas realizácie predmetu tejto dohody upresňovať dodávateľovi svoje 
požiadavky a to v zmysle podmienok uvedených v tejto dohode, jej príloh a konkrétnych objednávkach. 

2.7 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu tejto dohody. Ak objednávateľ zistí, že 
dodávateľ vykonáva predmet tejto dohody v rozpore so svojimi povinnosťami a touto dohodou, je 
oprávnený dožadovať sa toho, aby dodávateľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním konaním 
a predmet dohody vykonal riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu nato 
poskytnutej a postup dodávateľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu tejto dohody, je 
objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 
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2.8 Dodávateľ je povinný pri plnení predmetu tejto dohody postupovať s odbornou starostlivosťou tak, aby 
sa dosiahol výsledok určený touto dohodou, jej prílohami a konkrétnymi objednávkami. 

2.9 Výsledok činnosti, ktorá je predmetom tejto dohody nie je dodávateľ oprávnený poskytnúť tretím osobám 
bez písomného súhlasu objednávateľa. 

2.10 Po dokončení predmetu tejto dohody alebo po zániku záväzku je dodávateľ povinný bez zbytočného 
odkladu vrátiť objednávateľovi veci od neho prevzaté. 

2.11 Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať a rovnako zabezpečiť dodržiavanie mlčanlivosti od svojich 
zamestnancov alebo tretích osôb realizujúcich plnenie predmetu tejto dohody, o údajoch s ktorými počas 
výkonu diela pre objednávateľa prišiel do kontaktu  a to aj po ukončení trvania tejto dohody. 

 

 

Čl. III. ODMENA PLATOBNÉ PODMIENKY A ZMLUVNÉ POKUTY 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne a včasné realizovanie predmetu tejto dohody zaplatí objednávateľ 
dodávateľovi odmenu podľa víťaznej ponuky (z verejného obstarávania) v súlade s predmetom danej 
objednávky na konkrétnu aktivitu. Cenová ponuka tvorí prílohu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
dohody, vyjadrená v rámci prílohy č. 2 dohody, pričom je rozdelená na tri položky: 

a) Cena za realizáciu úvodnej konferencie projektu ...... € s DPH (slovom:...............) bez DPH (slovom: 
.....................) 

b) Cena za realizáciu výtvarnej súťaže vrátane zabezpečenia propagačných materiálov pre účastníkov 
súťaže.......€ s DPH (slovom: ..................) bez DPH (slovom: .................) 

c) Cena za realizáciu záverečnej konferenciu projektu........€ s DPH (slovom: ..................) bez DPH 
(slovom: ...........................). 

3.2 Uvedenú cenu je možné navýšiť iba v prípade zmeny sadzby DPH a to tak, že dodávateľ, ktorý je v čase 
uzavretia tejto dohody platcom DPH, pripočíta k dojednanej celkovej cene diela bez DPH daň z pridanej 
hodnoty v percentuálnej výške, zodpovedajúcej zákonnej úprave, účinnej k dátumu zdaniteľného plnenia. 

3.3 Akékoľvek zmeny ceny za realizovaný predmet tejto dohody v dôsledku naviac práce, prípadne zmeny 
predmetu zmluvy musia byť písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. Prípadné dodatočne 
zistené dielčie chyby, prípadné omyly dodávateľa v kalkulácii ceny realizovaných aktivít nedávajú 
dodávateľovi právo na zmenu dohodnutej pevnej ceny špecifikovanej v čl. III. ods. 3.1 tejto dohody.  

3.4 Podkladom pre úhradu ceny  v zmysle čl. III. ods. 3.1 tejto dohody bude faktúra (daňový doklad) vystavená 
dodávateľom po zrealizovaní  konkrétnej časti predmetu tejto dohody v súlade s konkrétnou 
objednávkou, a táto zároveň bude slúžiť ako odovzdávací protokol a bude podpísaná oboma zmluvnými 
stranami. Faktúra bude splatná do 60 dní od jej doručenia  objednávateľovi. Faktúra musí spĺňať náležitosti 
daňového dokladu, musí v nej byť uvedené číslo tejto dohody a názov projektu: „Zmierňovanie 
a prispôsobovanie sa zmenám klímy v meste Žilina“. V prípade ak faktúra nespĺňa uvedené náležitosti a 
prílohy je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť naspäť dodávateľovi za účelom jej opravy. V tomto 
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia 
opravenej faktúry objednávateľovi. 

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky dodávateľa voči objednávateľovi vzniknuté z tejto dohody, 
nie je dodávateľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa. 

3.6 V prípade omeškania dodávateľa  (t. j. nedodržania termínu dohodnutého v objednávke) s poskytnutím 
služby má objednávateľ právo požadovať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty 500,- € za každý deň 
omeškania. Právo podľa predchádzajúcej vety má objednávateľ aj v prípade, ak dodávateľ nezačne s 
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poskytovaním služby včas, t. j. v deň, určený v objednávke ako deň začatia poskytovania služby. 

3.7 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny v zmysle tejto dohody a konkrétnej 
objednávky, má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej 
sumy, za každý aj začatý deň omeškania. 

3.8 V prípade ak dodávateľ služby nedodrží podmienky úplného prístupu k svojmu účtovníctvu v súvislosti s 
plnením tejto dohody alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa dodávateľ služby dopustil konania, ktoré 
je v Príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci Programu SK-Klíma, verzia 1.1, označené ako 
kolúzne správanie, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber úspešného uchádzača, a to najmä 
v prípade, ak bude objednávateľ ako prijímateľ projektového grantu povinný v dôsledku týchto 
skutočností vrátiť poskytnutý projektový grant alebo jeho časť, má objednávateľ právo požadovať od 
dodávateľa služby zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 % z celkovej zmluvnej ceny uvedenej v čl. III ods. 
3.1 zmluvy (písm. a) + písm. b) + písm. c)). 

3.9 Zmluvná pokuta je splatná do 15-tich dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty strane, 
ktorá porušuje povinnosť. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.  

3.10 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej strany v peňažnom 
ústave uvedenom v záhlaví tejto zmluvy. 

3.11 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zmluvné strany nezbavujú svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok 
vyplývajúci z tejto dohody.  

 

 

Čl. IV. LEHOTY PLNENIA 

4.1 Dodávateľ sa zaväzuje zrealizovať predmet v zmysle tejto dohody,  jej príloh a konkrétnych objednávok 
v termínoch dohodnutých s objednávateľom uvedených v jednotlivých objednávkach.   

 

 

Čl. V. PLATNOSŤ ZMLUVY 

5.1 Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody  do 28.02.2024. 

 

 

Čl. VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

6.1 Ak objednávateľ neposkytne súčinnosť v primeranej lehote určenej dodávateľom, najmenej však 3 
pracovné dní, dodávateľ môže pokračovať v realizácií aktivít podľa vlastného uváženia s cieľom dodržať 
kvalitu, avšak zhotoviteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, 

6.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade ak sa  vyhlásenie dodávateľa o schopnosti 
a možnosti realizácie predmetu tejto dohody ukáže ako nepravdivé. 

6.3 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia tejto dohody dodávateľom ako 
aj v prípade, že dodávateľ nezrealizuje predmet tejto dohody riadne a včas v zmysle tejto dohody, jej 
príloh a konkrétnej objednávky a neurobí tak ani po písomnej výzve zo strany objednávateľa doručenej 
mu na adresu uvedenú v čl. I. tejto dohody. Objednávateľ je však povinný zaplatiť dodávateľovi sumu, 
ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ dodávateľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu 
účelne vynaložené náklady. 
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6.4 Objednávateľ nie je povinný uhradiť dodávateľovi vynaložené náklady a sumu v zmysle predchádzajúceho 
odseku, ak odstúpil od tejto zmluvy z dôvodu hrubého porušenia povinností  dodávateľa vyplývajúcich 
z tejto dohody a zákona. 

 

 

Čl. VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva 
zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora 
Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle 
príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať 
kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto dohody, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto 
dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

7.2 Vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú 
riešiť spory vyplývajúce z tejto dohody prednostne formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich 
štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená 
predložiť spor na riešenie príslušnému súdu. 

7.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v tejto zmluve. Objednávateľ je 
oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, že dodávateľ poruší ktorékoľvek ustanovenie tejto  a k náprave 
nedôjde ani do troch dní od doručenia výzvy objednávateľa na odstránenie závadného stavu. 

7.4 Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy, dodávateľ pokiaľ nebude inštruovaný objednávateľom inak, 
vykoná nasledovné kroky:  

• okamžite zastaví práce,  
• odovzdá objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto dohody. 

7.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po 
kumulatívnom splnení nasledovných podmienok: 

a) dňom schválenia administratívnej kontroly zo strany Správcu programu Nórskeho finančného 
mechanizmu 2014 – 2021 – MŽP SR a 

b) nasledujúci deň po dni zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.  

7.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie tejto dohody, jej príloh a prípadných dodatkov na 
webovom sídle objednávateľa a na webovom sídle Správcu programu v súlade a v rozsahu zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov nie je porušením alebo 
ohrozením obchodného tajomstva. 

7.7 Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu tejto dohody porozumeli, súhlasia s ňou, na znak čoho ju podpisujú. 

7.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzatvorili slobodne, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za 
nápadne nevýhodných podmienok. 

7.9 Zmeny a dodatky k tejto dohode sú platné len v písomnom vyhotovení so súhlasom oboch zmluvných 
strán. 

7.10 Zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, objednávateľ obdrží tri originály a dodávateľ jeden výtlačok 
tejto dohody. 

7.11 Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je Príloha č. 1 - špecifikácia predmetu zmluvy a Príloha č. 2 - cenová 
ponuka dodávateľa.  
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V Žiline dňa  V Žiline dňa 

 

 

Za objednávateľa Za dodávateľa 

Mgr. Peter Fiabáne, 

Primátor 

 

Prílohy: 

č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy  
č. 2 - Cenová ponuka dodávateľa (v súlade so Spôsobom určenia ponukovej ceny)  
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Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy  

 
Predmetom zákazky je zabezpečenie nasledovných služieb: 

IV. zabezpečiť realizáciu úvodnej konferencie projektu online formou – s účasťou mesta Žilina, Žilinskej 
univerzity, zástupcov strany donora, odborníkov a verejnosti s cieľom predstaviť projekt,  jeho ciele, 
aktivity, plánované výstupy a schému financovania projektu: 
§ zabezpečiť platformu na organizovanie online konferencie, technicky zabezpečiť prevádzku počas 

samotnej konferencie  
§ zabezpečiť komunikáciu s účastníkmi ako napr. rozoslanie pozvánok, zabezpečenie pomoci pri 

pripájaní, zaslanie materiálov po konferencii 
§ predpokladaná dĺžka trvania konferencie cca 2 hodiny 
§ predpokladaný počet pripojiteľných účastníkov cca 30 

 
V. zabezpečiť realizáciu výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl na tému „Zmena klímy alebo ako 

zachrániť planétu“ vrátane zabezpečenia propagačných materiálov pre účastníkov súťaže s cieľom zvýšiť 
povedomie tejto cieľovej skupiny o projekte a jeho význame pre mesto: 
§ komunikovať so školami a navrhnúť a zrealizovať najvhodnejším spôsobom výtvarnú súťaž – 

potrebné zapojiť minimálne 200 účastníkov 
§ nakúpiť propagačné materiály pre účastníkov výtvarnej súťaže, zabezpečiť propagáciu Nórskych 

grantov formou potlače alebo iným relevantným spôsobom, následne distribuovať účastníkom 
súťaže,  

§  perá 300 ks, tričká 300 ks, šiltovky 200 ks, sada pasteliek 300 ks, batoh so šnúrkami 200 ks 
§ zabezpečiť vyhodnotenie súťaže 
§ zabezpečiť prezentáciu maximálne 30 vybraných výtvarných diel (maximálny rozmer A0) 

v priestoroch Mestského úradu v Žiline - v prípade nepriaznivej pandemickej situácie v online 
priestore – na webovej stránke Klíma Žilina 
 

VI. zabezpečiť realizáciu záverečnej konferencie projektu prezenčnou formou – s účasťou mesta Žilina, 
Žilinskej univerzity, zástupcov strany donora, odborníkov a verejnosti s cieľom sumarizovať výsledky, 
výstupy a prínosy realizovaného projektu: 
§ predpokladaný počet účastníkov cca 50 
§ zabezpečiť priestor a technické vybavenie (projekčná a zvuková technika) na organizovanie 

konferencie, technicky zabezpečiť prevádzku počas samotnej konferencie vrátane občerstvenia pre 
účastníkov konferencie 

§ zabezpečiť komunikáciu s účastníkmi ako napr. rozoslanie pozvánok, zabezpečenie pomoci pri 
pripájaní, zaslanie materiálov po konferencii 

§ zabezpečenie obslužného personálu 
§ v prípade nepriaznivej pandemickej situácie môže byť po vzájomnej dohode konferencia 

realizovaná online formou  

 

 


