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čj. 2022/010 
 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
( ďalej len „Výzva“) 

 
realizovaná postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa §117  

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZVO“) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 
Názov: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s VJM  
Sídlo: Kuzmányho 6, 041 74 Košice 
IČO:        00161004 
Zastúpený: Mgr. Eva CSURKÓ, riaditeľka školy 
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Tatiana Chovanová 
Telefón:               055/62 219 54, mobil 0948 625 737 ekon. úsek  
Email:                     chovanova@maraigimi.sk  
Webové sídlo ( internetová adresa) : https://marai.edupage.org  

 
2. Predmet zákazky 

 
2.1 Názov zákazky: 

„Stravné poukážky “ 

 
2.2 Spoločný slovník obstarávania: 

30199770-8 Stravné poukážky 

60000000-8 Dopravné služby ( bez prepravy odpadu) 

 
2.3 Miesto dodania a uskutočnenia predmetu zákazky: 

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s VJM, Kuzmányho 6, 041 76 Košice. 
 

2.4 Termín plnenia a odovzdania predmetu zákazky:  
V zmysle Kúpnej zmluvy  dohodnutej na 12 mesiacov alebo do vyčerpania 
maximálnej celkovej ceny za plnenie predmetu zákazky. 

 
3. Opis predmetu a špecifikácia zákazky: 
Predmetom zákazky je nákup cca 1400 ks stravných  h poukážok v  papierovej forme  pre 

zabezpečenie stravovania zamestnancov Gymnázia  a základnej školy v Košiciach. 
Poskytovanie predmetu zákazky musí byť  v súlade  s  ustanoveniami  § 152  

ods. 2, až 4 zákona  č. 311/2001 Z. z. 
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov 
a zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z.z. 
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Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 výzvy. 
 

4. Predpokladaná  hodnota  predmetu zákazky bez DPH : 5 362 eur  
 

5. Predkladanie cenových ponúk 

 

5.1 Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
č. 18/1996 Z. z. cenách v znení neskorších predpisov, v platnom znení. Cena bude 
stanovená v mene EUR. Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady 
súvisiace s realizáciou predmetu zákazky v zmysle tejto výzvy a jej príloh.  
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR.  
Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Uchádzač predkladá ponuku v 
slovenskom jazyku. 

 
Uchádzači vypracujú a predložia cenovú ponuku na predmet zákazky – Príloha č. 
2 Výzvy a následne návrh na plnenie súťažných kritérií v Prílohe č. 3 Výzvy a 
uvedú cenu bez DPH a cenu vrátane DPH na celý predmet zákazky.  

5.2 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať všetky náklady uchádzača, vrátane dopravy, 
potrebné k zhotoveniu predmetu zákazky. Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu  

 dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky. 

5.3 Cena je maximálna a nebude možné ju meniť smerom hore.  

5.4 Dátum začatia verejného obstarávania je 21.01.2022 a doba predkladania cenových  

 ponúk je určená do 26.01.2022.    
    

5.5 Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe osobne, poštou alebo iným 

 doručovateľským subjektom v uzatvorených obálkach s názvom „Stravné poukážky  

  – VO neotvárať“.  

5.6 Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť :  
 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s VJM, Kuzmányho 6, 041 74 Košice.  
 

 

6. Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky 
 

6.1 § 32 Osobné postavenie, ods. 1, písm. e):  
1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia: 
Je oprávnený dodávať tovar, alebo poskytovať službu. Na vyhodnotenie splnenia 
podmienky účasti osobného postavenia verejný obstarávateľ vyžaduje od 
jednotlivých uchádzačov predloženie dokladu o oprávnení podnikať v oblasti 
predmetu zákazky: Doklad o oprávnení podnikať v oblasti týkajúcej sa predmetu 
zákazky (Výpis zo ŽR alebo OR, resp. iného registra, v ktorom je uchádzač v 
zmysle platných predpisov registrovaný) , stačí fotokópia. 

 
6.2 § 32 Osobné postavenie, ods. 1 písm. f): 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia  podľa  
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§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Pre splnenie predmetnej 
podmienky účasti sa vyžaduje predloženie dokladu uvedeného v § 32 ods. 2 písm. 
f) – doloženým čestným vyhlásením podľa prílohy č. 5 tejto výzvy. 

 

6.3 Splnenie požiadaviek na obchodné a zmluvné podmienky sa preukazuje 

 predložením podpísaného návrhu rámcovej dohody, v znení ako bol priložený 

 k Výzve na predloženie cenovej ponuky, doplneného podľa predtlače. 
 

7. Vyhodnotenie ponúk a kritérium na hodnotenie cenových ponúk        
7.1 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil všetky 

podmienky účasti a nepredložil všetky požadované doklady ako dôkazné prostriedky 
alebo poskytol nepravdivé informácie v súvislosti s podmienkami účasti, obsah ktorých 
je požadovaný v tejto výzve a jej prílohách. 
 

7.2 Kritériom na vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky bude najnižšia celková cena v 
eurách vrátane DPH za celý predmet zákazky. Po zrealizovaní postupu podľa zákona 
č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejný 
obstarávateľ príjme ponuku uchádzača s najnižšou celkovou cenou v eurách s DPH za 
celý predmet zákazky a bude s úspešným uchádzačom uzavretá Kúpna zmluva. 

 
7.3 Vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt. Predpokladom úspešného vyhodnotenia 

súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných podľa tejto výzvy na 
predloženie ponúk.  
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom formou 
elektronickej komunikácie. 

 

8. Obsah ponuky 

 
8.1 Ponuka musí obsahovať: 

Vyplnený doklad – Cenová ponuka – Príloha č. 2 Výzvy,  
Vyplnený doklad – Návrh na plnenie súťažných kritérií uchádzača – Príloha 
č. 3 Výzvy,  
Doklady preukazujúce splnenie všetkých podmienok účasti podľa bodu 6 
Výzvy, Podpísaný Návrh Kúpnej zmluvy - Príloha č. 4 Výzvy, Podpísané čestné 
vyhlásenie – Príloha č. 5 Výzvy. 

 

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

 
9.1. Predmet zákazky bude financovaný z normatívnych rozpočtových prostriedkov 

verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti 
faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia. 

9.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať niektorú z predložených ponúk 

 v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo 

 budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, ak uchádzač 

 nesplní podmienky účasti, alebo predložená ponuka nebude zodpovedať určeným 

 požiadavkám na predmet zákazky. 
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10. Prílohy 
 

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky, 
Príloha č. 2 - Cenová ponuka na predmet zákazky, 
Príloha č. 3 – Návrh plnenia súťažných kritérií, 
Príloha č. 4 – Návrh Kúpnej zmluvy, 
Príloha č. 5 – Čestné vyhlásenie. 

 

 

V Košiciach dňa 20.01.2022 

Vypracovala: Ing. Tatiana Chovanová 
                                                                                             ....................v.r........................ 
                                                                                             Schválila: Mgr. Eva Csurkó 
      riaditeľka školy 
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Príloha č. 1 Výzvy 
 
Špecifikácia –  predmet zákazky „ Stravné poukážky“ 
 
             

Číslo 
položky 

Názov špecifikácie MJ Presná 
hodnota 

1 
2 

Nominálna hodnota stravnej poukážky min. 75% hodnoty 
jedla v pásme 5 – 12 hodín  

Predpokladané množstvo odobratých stravných poukážok 

Eur 
 

ks 

3,83 
 

1 400 
  
               
Stravná poukážka musí obsahovať: 
 

 Názov a logo dodávateľa 
 Nominálnu hodnotu stravnej poukážky 
 Ochranné prvky proti falšovaniu používané pre  tlač cenných papierov 
 Rok platnosti stravnej poukážky 

 
 
Osobitné požiadavky na plnenie predmetu zákazky podľa danej špecifikácie: 
 

 Požadujeme dodanie stravných poukážok do sídla objednávateľa do 2 pracovných dní 
od doručenia objednávky. 

 Objednávky stravných poukážok bude objednávateľ zadávať e-mailom alebo 
telefonicky a vyhradzuje si právo spresniť ich počet podľa skutočnej potreby počas 
trvania zmluvy. 

 Dodanie stravných  poukážok na základe zmluvy bude prebiehať spôsobom objednávky 
– faktúra, ktorá bude doručená spolu so stravnými poukážkami v zmysle platných 
predpisov. 

 Celková cena za jednu stravnú poukážku je tvorená súčtom nominálnej hodnoty stravnej 
poukážky v eurách a výškou provízie v eurách vrátane DPH. 

 Provízia dodávateľa zahŕňa všetky náklady dodávateľa za sprostredkovanie služieb  
objednávateľovi, pokrýva všetky náklady dodávateľa spojené s vyhotovením, dodaním 
stravných poukážok objednávateľovi a všetky prípadné náklady dodávateľa spojené 
s plnením predmetu zákazky. 

 Výška provízie je rozdiel medzi ponúknutou cenou uchádzača za jednu stravnú 
poukážku a nominálnou hodnotou jednej stravnej poukážky a vyjadruje sa v % 
z nominálnej hodnoty stravnej poukážky a je nemenná po celú dobu trvania zmluvného 
vzťahu. 
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 Celková cena fakturovaná za dodané stravné poukážky na základe jednotlivých 
objednávok bude pozostávať: 1. z ceny nominálnej hodnoty objednaného množstva 
stravných poukážok, 2.  z ceny poplatku za poskytnuté služby, 3. z DPH z ceny 
poplatku za poskytnuté služby, ak je dodávateľ platcom DPH. 

 Celková cena na úhradu za dodané stravné poukážky bude vo faktúre uvedená ako súčin 
počtu dodaných stravných poukážok a celkovej ceny za stravnú poukážku. Takto 
vypočítaná suma v eurách bude zaokrúhlená na dve desatinné miesta. 

 Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy, poplatky a provízie iné ako uvedené v zmluve, 
 Objednávateľ má právo požadovať zmenu nominálnej hodnoty stravnej poukážky počas 

trvania zmluvy, uvedením zmenenej výšky nominálnej hodnoty v objednávke. 
Dodávateľ je povinný zmenu akceptovať, Výška dohodnutej provízie určená v % sa 
zmenou nominálnej hodnoty nemení. 

 Objednávateľ má právo neprevziať poškodené stravné poukážky, resp. zásielku. 
 Doba  platnosti stravných poukážok je minimálne do konca kalendárneho roka v ktorom 

boli vydané. 
 Vrátenie nepoužitých stravných poukážok dodávateľovi je možné do 31 dní po 

ukončení ich platnosti. 
 Interval objednávania stravných poukážok bude podľa potrieb objednávateľa. 

 
Cenovú ponuku požadujeme vyplniť v tabuľke  - Príloha č. 2 Výzvy -  Návrh plnenia kritérií.  
 
 
V Košiciach 20.01.2022 
Vypracovala: Ing. Tatiana Chovanová 
                                                                              ....................v.r.........................     
                                                                              Schválila: Mgr. Eva Csurkó,  
                                                                                         riaditeľka školy 
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Príloha č. 2 Výzvy 

Cenová ponuka na predmet zákazky 
Uchádzač: 
 
Verejný obstarávateľ:  
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s VJM, Kuzmányho 6, 041 74 Košice 
 
Č. 
pol. 

Názov položky MJ Nominálna 
hodnota v 
EUR 

Množstvo 
spolu 

Cena spolu  
za položku 
 v EUR 

01 Stravné poukážky ks 3,83 2 916  
02 Provízia %  2 916  
      
  Cena spolu za PZ bez DPH  

  Sadzba DPH v %  
  Hodnota DPH v EUR  
  Celková cena  

za celý predmet zákazky 
 

 

 

V ..................................... dňa .......................... 
  
 
  ......................................................... 
  (pečiatka, meno, priezvisko, 
  a podpis oprávnenej osoby) 
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Príloha č.3 Výzvy 

Návrh na plnenie súťažných kritérií 
Predmet  zákazky:  Stravné poukážky 

 

Verejný  obstarávateľ:  
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s VJM, Kuzmányho 
6, 041 74 Košice 

 

Kontaktná osoba:  Ing. Tatiana Chovanová, 0948 625 737, chovanova@maraigimi.sk 

 
Názov položky            Cena 
Cena spolu v eurách bez DPH   
Sadzba DHP v %  
Hodnota DPH v eurách  
Celková cena za predmet zákazky v eurách  

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie konečnú cenu  
- som platcom DPH / nie som platcom DPH* 

*nehodiace škrtnúť 
 

Názov:  

Sídlo:  

Štatutárny zástupcovia:  

IČO:  

IČO DPH:  

Bankové spojenie, číslo 
účtu: 

 

Číslo telefónu:  

Číslo faxu:  

e-mail:   

 
Súhlasím s tým, aby táto cenová ponuka predložená na základe výzvy na predloženie cenovej 
ponuky bola   okrem   využitia   pre   určenie    predpokladanej   hodnoty    zákazky   využitá   a  
vyhodnotená v následnom zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, ak to bude uplatniteľné: 
áno / nie * 
V ...................,  dňa:  .................................. 
        ............................................. 

         Podpis 
Pečiatka: 
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Príloha č. 4 Výzvy  

 
Návrh: Kúpna zmluva i.č. 02/2022  

na dodanie tovaru uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v platnom znení a §64 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

Dodávateľ:  
Zastúpený:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IČO:  
IČ DPH:  
Register:  

Objednávateľ: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím                     
jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola,                                            
Kuzmányho 6, 041 74 Košice 

Zastúpený: Mgr. Eva CSURKÓ 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: SK 12 8180 0000 0070 0018 7225 
IČO: 00161 004 
DIČ: 20 20 762 392 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok 
dodávateľa pre zamestnancov klienta v súlade s ustanovením § 152, ods. 2 Zákonníka práce 
v platnom znení, vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných dodávateľov, ktorí sú 
oprávnení tieto služby poskytovať.  

2. V súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov sa pod pojmom zabezpečenie stravovania 
rozumie zabezpečenie podávania jedného najmä teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja 
za stravné poukážky dodávateľa. Za rovnocenné jedlo je možné považovať vegetariánske jedlo 
(napríklad ovocný tanier, zeleninová misa a pod.). Za hlavné jedlo a nápoj nie je možné považovať 
tabakové výrobky ani alkoholické nápoje. 

3. Stravné poukážky dodávateľa budú označené jeho logom, nezameniteľným s logom iných 
dodávateľov a textom stravné poukážky. Stravné tikety sú účelovo viazané ceniny a sú určené 
výlučne na zabezpečenie stravovania a to v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov, 
minimálne v nominálnej hodnote vyznačenej na tomto lístku, za ktorý je klientovi poskytnuté jedlo 
a vhodný nápoj. Sú chránené ochrannými prvkami a označené kalendárnym rokom ich platnosti a 
nominálnou hodnotou.  
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Čl. III. 

Forma stravovania 

1. Zamestnanec klienta je oprávnený za poskytnuté stravné poukážky požadovať vo vybraných 
stravovacích zariadeniach podanie stravy minimálne v hodnote stravného lístka a nie je oprávnený 
požadovať výdavok v hotovosti. Rozdiel v cene jedla a nápoja, ktorým je nominálna hodnota 
stravného lístka presiahnutá, je povinný zamestnanec uhradiť v hotovosti bezodkladne po odbere 
jedla a nápoja. 

Čl. IV. 

Cenové a platové dojednania 

1. Klient objednáva u dodávateľa stravné lístky e-mailom alebo telefonicky, a to na dohodnutom 
mieste objednávania stravných lístkov. Prijatá objednávka je pre obe zmluvné strany záväzná. 

2. Na základe objednávky si klient stravné poukážky môže prevziať na dohodnutom mieste vydania 
spolu s daňovým dokladom so splatnosťou 14 dní, alebo stravné lístky na želanie klienta budú 
doručené na uvedenú adresu doručenia spolu s faktúrou. 

3. Medzi zmluvnými stranami bola dohodnutá odmena (provízia) vo výške .............. % bez DPH 
z celkovej hodnoty objednávky. 

4. V prípade, že stravné poukážky budú klientovi doručené na uvedenú adresu doručenia poštou, 
kuriérom, alebo iným spôsobom, dodávateľ uhradí poštovné a poistné v zmysle aktuálneho cenníka 
poštovného a poistného. 

5. Fakturovanú sumu klient uhradí prostredníctvom svojho finančného ústavu na účet dodávateľa. 

6. Fakturovaná suma hradená prostredníctvom finančného ústavu je uhradená pripísaním predmetnej 
sumy na účet dodávateľa v jeho peňažnom ústave, alebo vyplatením predmetnej sumy 
dodávateľovi v hotovosti v súlade s platnými právnymi predpismi.  

7. V prípade, ak klient neuhradí fakturovanú sumu v termíne splatnosti faktúry, dodávateľ je 
oprávnený požadovať od klienta z nezaplatenej sumy úroky z omeškania vo výške 0,05 % 
z nezaplatenej sumy za každý, aj začatý deň omeškania, a to bez potreby osobitného upozornenia, 
a klient je povinný tieto úroky z omeškania dodávateľovi uhradiť. Okrem nároku na úroky 
z omeškania má dodávateľ v prípade omeškania klienta s úhradou fakturovanej sumy aj právo na 
paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky dodávateľa vo výške 40,00 € 
jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania, a to bez potreby osobitného upozornenia. 

8. Ak klient mešká s úhradou faktúr viac ako 10 dní po lehote splatnosti 3 krát za posledných 12 
mesiacov, dodávateľ je oprávnený zmeniť spôsob úhrady z faktúry na predfaktúru, alebo hotovosť. 

Čl. V. 

Povinnosti zmluvných strán 

1. Klient sa zaväzuje: 

a) Riadne a včas uhradiť dodávateľovi fakturovanú sumu. 

b) Informovať svojich zamestnancov o možnostiach použitia stravných lístkov v súlade s 
ustanoveniami tejto zmluvy a v nadväznosti na platné právne predpisy. 

c) Oboznámiť svojich zamestnancov so zoznamom stravovacích zariadení, ktorý mu bol 
poskytnutý dodávateľom, ako i s jeho prípadnými zmenami. 

d) Jednorázovo odovzdať dodávateľovi nespotrebované stravné lístky na výmenu za stravné 
lístky pre nový kalendárny rok v dňoch od 1. 1. do 31. 1. po ukončení kalendárneho roka, 
v ktorom boli stravné lístky klientovi predané. 

e) V prípade zmeny nominálnej hodnoty stravného lístka - túto zmenu oznámiť dodávateľovi 
písomne, a to minimálne 2 mesiace vopred. 
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2. Klient svojim podpisom na zmluve udeľuje dodávateľovi súhlas s ďalším spracovaním osobných 
údajov pre potreby plnenia tejto zmluvy v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3. Dodávateľ sa zaväzuje: 

a) Uzatvárať zmluvy o poskytovaní stravovania len s prevádzkovateľmi stravovacích zariadení 
tak, aby bol splnený účel stravného lístka a zákona. 

b) Zabezpečiť riadne a nezameniteľné označenie stravovacích zariadení samolepiacimi etiketami 
so svojim logom. 

c) Poskytovať klientovi aktuálne informácie o zmenách v systéme zabezpečenia poskytovania 
stravovania. 

d) Odovzdať klientovi daňový doklad pri, resp. po úhrade ceny stravných lístkov pre účely 
účtovníctva. 

e) Na žiadosť klienta poskytnúť klientovi aktualizovaný „Zoznam zmluvných stravovacích 
zariadení“, ktoré poskytujú stravovanie zamestnancom klienta.  

4. Dodávateľ je oprávnený ďalej spracovávať osobné údaje klienta pre potreby plnenia tejto zmluvy 
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

5. Všetky zmeny v identifikačných a v osobných údajoch zmluvných strán, ako i zmeny týkajúce sa 
predmetu plnenia zmluvy sú zmluvné strany povinné bezodkladne písomne oznámiť druhej 
zmluvnej strane.  

Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 01.02.2022 do 28.02.2023 alebo do vyčerpania 
maximálnej celkovej ceny za plnenie, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Zmluva nadobúda 
platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v zmysle ustanovenia §47 a zákona č.401/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a §5a 
zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií). 

2. Jej ustanovenia je možné zmeniť, resp. doplniť, len písomne formou dodatku na základe 
predchádzajúcej dohody. 

3. Zmluvné strany môžu platnosť tejto zmluvy vypovedať kedykoľvek písomnou formou. Výpovedná 
lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede 
druhej zmluvnej strane. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú VOP dodávateľa, ktoré sú záväzné pre obidve zmluvné 
strany. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden 
rovnopis. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanovenia tejto zmluvy sú obojstranne formulované jasne 
a zrozumiteľne, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

V .................................... dňa ......................  V .................................... dňa ...................... 
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 ............................................................ ............................................................ 
 Dodávateľ Objednávateľ 
 


