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Výzva	na	predloženie	ponuky	–	prieskum	trhu	

v	rámci	postupu	verejného	obstarávateľa	podľa	§	117	zákona	č.	343/2015	Z.	z.	o	verejnom	
obstarávaní	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	

	(ďalej	len	„zákon	o	VO“)	

1. Identifikácia	verejného	obstarávateľa:	

Názov:		 	 Creative	Industry	Košice,	n.o.	
Sídlo:	 	 Kukučínova	2,	040	01	Košice,	Slovensko	
Zastúpený:			 Ing.	Arch	Michal	Hladký,	ArtD.	 		
	IČO:		 	 35583461	
	DIČ:		 	 2022737871	
	
Kontaktná	osoba:		 Daniel	Franko	
E-mail:	 	 daniel.franko@cike.sk	

	

2. Druh	zákazky:		 Služby		

3. Opis	predmetu	zákazky:	zákazka	pozostáva	z	dvoch	logických	celkov	

A) 	Výroba	a	technické	zabezpečenie	videí	s	dĺžkou	do	10	minút	podľa	zadania	

		
• kameramanské	a	zvukárske	služby,		
• kamerová,	zvukárska	a	svetelná	technika	
• grafika,	mix	zvuku,	grading	obrazu,	
• práva	a	licencie	-	hudba,	obraz,	grafika	
• export	videa,	
• produkcia	a	doprava		

		
B) 	Výroba	a	technické	zabezpečenie	videí	s	dĺžkou	nad	10	minút	podľa	zadania	

		
• kameramanské	a	zvukárske	služby,		
• kamerová,	zvukárska	a	svetelná	technika	
• grafika,	mix	zvuku,	grading	obrazu,	
• práva	a	licencie	-	hudba,	obraz,	grafika	
• export	videa,	
• produkcia	a	doprava		

3. Lehota	plnenia:	S	úspešných	uchádzačom	bude	uzatvorená	rámcová	zmluva	na	obdobie	1	rok.		

4. Miesto	dodania:		 	Creative	Industry	Košice,	n.o.,	Kukučínova	2,	040	01	Košice	

5. Kritériá	hodnotenia	ponúk:	

Jediným	 kritériom	 na	 vyhodnotenie	 ponúk	 je	 najnižšia	 cena	 –	 cena	 za	 dodanie	 služieb	 s	DPH.		
Zákazka	bude	vyhodnocovaná	pre	každý	logický	celok	samostatne	

6. Spôsob	určenia	ceny:	

a) Uchádzač	vo	svojej	ponuke	navrhne	cenu	celý	predmet	zákazky	v	rozsahu	určenom	žiadosťou.	
b) Uchádzač	môže	predložiť	cenovú	ponuku	pre	jeden	alebo	oba	celky.	
c) Ak	uchádzač	nie	je	platiteľom	DPH,	uvedie	navrhovanú	cenu	ako	cenu	bez	DPH	a	zároveň	aj	ako	

cenu	konečnú.	Na	skutočnosť̌,	 že	uchádzač̌	nie	 je	platiteľom	DPH,	upozornı́	uchádzač	vo	svojej	
ponuke.	V	prı́pade,	ak	úspešný	uchádzač	uvedie,	že	nie	je	platiteľom	DPH	a	stane	sa	po	predloženı́	
ponuky	platiteľom	DPH,	nemá	nárok	na	zvýšenie	ceny	o	hodnotu	DPH.		
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V	prípade,	že	uchádzač	je	platiteľom	DPH,	bude	hodnotená	cena	vrátane	DPH.	V	prípade	uchádzača,	
ktorý	 nie	 je	 platiteľom	 DPH,	 verejný	 obstarávateľ	 vyhodnotı́	 všetky	 predložené	 ponuky	 takým	
spôsobom,	 že	 budú	 porovnávané	 ceny	 s	 DPH	 (platitelia	 DPH)	 a	 ceny	 konečné	 (neplatitelia	 DPH;	
konečná	cena	je	definovaná	v	bode	7	ods.	b)	tejto	žiadosti)		
d) Ak	 uchádzač̌	 je	 registrovaný́	 ako	 platiteľq 	 DPH	 v	 inom	 členskom	 štáte	 Európskej	 únie	 a	 nie	 je	

registrovaným	platiteľom	DPH	na	územı́	Slovenskej	republiky,	uchádzač	uvedie	túto	skutočnosť	
v	ponuke.	V	prı́pade	uchádzača	z	iného	členského	štátu	Európskej	únie,	ktorý	by	uviedol	cenu	bez	
DPH	s	poznámkou,	že	na	Slovensku	nie	je	platiteľom	DPH,	táto	cena	by	v	konečnom	dôsledku	bola	
zvýšená	 o	 DPH,	 ktorú	musı́	 verejný	 obstarávateľ	 v	 zmysle	 zákona	 o	 dani	 z	 pridanej	 hodnoty	
zaplatiť.	Na	účel	vyhodnotenia	ponúk	a	zabezpečenia	porovnateľnosti	vyhodnocovaných	ponúk,	
aj	uchádzač	z	iného	členského	štátu	Európskej	únie,	ktorý	je	v	mieste	svojho	pôsobenia	platiteľ	
DPH,	musı́	 celkovú	navrhovanú	 cenu	uviesť	 s	DPH	so	 slovenskou	 sadzbou,	pričom	 fakturovať	
bude	cenu,	za	ktorú	predmet	zákazky	ponúkne	bez	DPH,	platba	DPH	bude	nákladom	verejného	
obstarávateľa,	ktorá	súvisı́	s	predmetom	zákazky.		

e) Uchádzačom	navrhnutá	cena	musí	zahŕňať	všetky	náklady	spojené	s	plnením	zákazky.	

7. Podmienky	financovania:	

Cena	za	predmet	zákazky	bude	uhradená	bezhotovostným	prevodom	na	účet	úspešného	uchádzača	na	
základe	vystavenej	faktúry,	ktorá	bude	vystavená	na	základe	čiastkových	objednávok.	Faktúra	bude	
vystavovaná	 elektronicky	 a	zasielaná	 na	 e-mail	 office@cike.sk.	 Verejný	 obstarávateľ	 požaduje	 15-
dňovú	lehotu	splatnosti	faktúry	odo	dňa	jej	doručenia	verejnému	obstarávateľovi.	Vystavená	faktúra	
musı́	obsahovať	všetky	náležitosti	podľa	platného	právneho	poriadku	Slovenskej	republiky.	

8. Podmienky	na	uzatvorenie	zmluvy,	obsah	ponuky,	predloženie	ponuky:	

A) Za	 účelom	 dodržania	 ustanovenia	 §	 117	 ods.	 5	 zákona	 o	 verejnom	 obstarávaní	 verejný	
obstarávateľ	požaduje,	aby	uchádzač	spĺňal	nasledovné	podmienky	účasti:	

a. 	osobné	postavenie	podľa	§	32	ods.	1	písm.	e)	a	f)	zákona	o	verejnom	obstarávaní	

• §	32	ods.	1	písm.	e)	zákona	o	verejnom	obstarávaní	–	uchádzač	je	oprávnený	dodávať	
tovar,	 uskutočňovať	stavebné	práce	alebo	poskytovať	službu,	

- uchádzač	preukazuje	splnenie	podmienok	účasti	podľa	§	32	ods.	1	písm.	e)	zákona	o	
verejnom	obstarávaní	doloženým	čestným	vyhlásením,	
• §	32	ods.	1	písm.	f)	zákona	o	verejnom	obstarávaní	–	uchádzač	nemá	uložený	zákaz	

účasti	vo	verejnom	obstarávaní	potvrdený	konečným	rozhodnutím	v	SR	alebo	v	štáte	
sídla,	miesta	podnikania	alebo	obvyklého	pobytu,	

- uchádzač	preukazuje	doloženým	čestným	vyhlásením,	

b. §	40	ods.	6	písm.	f)	zákona	o	verejnom	obstarávaní	–	u	uchádzača	nesmie	existovať	dôvod	
na	 vylúčenie	 podľa	 §	 40	 ods.	 6	 písm.	 f)	 zákona	 o	 verejnom	 obstarávaní	 -	 verejný	
obstarávateľ	 vylúči	 zverejného	 obstarávania	 uchádzača	 alebo	 záujemcu,	 ak	 konflikt	
záujmov	podľa	§	23	zákona	o	verejnom	obstarávaní	nemožno	odstrániť	inými	účinnými	
opatreniami,	

- uvedené	skúma	verejný	obstarávateľ	počas	procesu	verejného	obstarávania.	

B) Obsah	ponuky:	

Ponuka	predložená	uchádzačom	musí	obsahovať:	
- Príloha	č.	1–	Návrh	uchádzača	na	plnenie	kritéria,	v	prípade	predloženia	ponuky	na	e-	

mailovú	adresu,	je	potrebné	predložiť	aj	scan	Prílohy	č.	1	s	podpisom	oprávnenej	osoby,	
- Príloha	č.	2	–	Čestné	vyhlásenie	(k	§	32	ods.	1	písm.	e)	a	písm.	 f)	zákona	o	verejnom	

obstarávaní),	v	prípade	predloženia	ponuky	na	e-mailovú	adresu,	je	potrebné	predložiť	
aj	scan	Prílohy	č.	2	s	podpisom	oprávnenej	osoby.	

C) Termín	a	spôsob	predloženia	cenovej	ponuky:	



CIKE/2022/4 

  
   
 
 

3 

Cenovú	ponuku	je	potrebné	doručiť	emailom	na	adresu	kontaktnej	osoby	uvedenú	v	bode	1	tejto	
žiadosti	do	4.2.2022.	

Upozornenie	pre	uchádzačov	

Doručená	ponuka	môže	byť	zahrnutá	do	vyhodnotenia	len	za	predpokladu,	že	jej	obsah	zodpovedá	všetkým	
podmienkam	definovaným	v	tejto	Žiadosti	na	predkladanie	ponúk,	obsahuje	všetky	náležitosti	definované	
v	tejto	žiadosti	na	predkladanie	ponúk	a	bola	predložená	v	lehote	určenej	v	tejto	žiadosti	na	predkladanie	
ponúk.	

9. Lehota	viazanosti	ponúk		

Uchádzač	je	svojou	ponukou	viazaný	od	uplynutia	lehoty	na	predkladanie	ponúk	až	do	uplynutia	stanovenej	
lehoty	viazanosti	ponúk,	t.	j.	do	30	dní	od	predloženia	cenovej	ponuky.		

10. 	Informácia	o	výsledku	vyhodnotenia	ponúk	

Všetkým	 uchádzačom,	 ktorých	 ponuky	 sa	 vyhodnocovali,	 verejný	 obstarávateľ	 po	 vyhodnotení	 ponúk	
bezodkladne	písomne	oznámi	výsledok	vyhodnotenia	ponúk.	

Úspešnému	uchádzačovi	verejný	obstarávateľ	oznámi,	že	jeho	ponuku	prijíma.	Neúspešnému	uchádzačovi	
oznámi,	že	neuspel	a	dôvody	neprijatia	jeho	ponuky.	

11. Uzavretie	zmluvy	

Uzavretá	 objednávka	 nesmie	 byť	 v	 rozpore	 s	 touto	 Žiadosťou	 na	 predkladanie	 ponúk	 a	 s	 ponukou	
predloženou	úspešným	uchádzačom.		

Ak	úspešný	uchádzač	neposkytne	verejnému	obstarávateľovi	riadnu	súčinnosť	potrebnú	na	uzavretie	
zmluvy,	je	verejný	obstarávateľ	oprávnený:		

• 	vyzvať	na	súčinnosť	na	uzatvorenie	Zmluvy/objednávky	uchádzača	umiestneného	na	druhom	
mieste	v	poradı́,	t.	j.	uchádzača	s	druhou	najnižšou	cenou	v	EUR	s	DPH	za	predmet	zákazky	alebo		

• zrušiť	predmetné	zadávanie	zákazky	s	nı́zkou	hodnotou.		

12. Ďalšie	informácie	verejného	obstarávateľa	

Verejný	obstarávateľ	si	vyhradzuje	právo	neprijať	ponuky,	ak	sa	zmenia	okolnosti,	 za	ktorých	bola	 táto	
zákazka	zadávaná,	ak	ani	jeden	uchádzač	nesplní	podmienky	účasti	alebo	ani	jedna	z	predložených	ponúk	
nebude	zodpovedať	požiadavkám	určeným	v	tejto	Žiadosti	na	predkladanie	ponúk.		

Verejný	obstarávateľ	si	vyhradzuje	právo	objednať	len	časť	položiek	uvedených	v	žiadosti.		

Všetky	náklady	a	výdavky	spojené	s	prípravou	a	 s	predložením	ponuky	znáša	uchádzač	bez	 finančného	
nároku	voči	verejnému	obstarávateľovi,	a	to	bez	ohľadu	na	výsledok	verejného	obstarávania.	

	

V	Košiciach,		

Vypracoval:	 	 	 	 	 	 Daniel	Franko	

	
Prı́lohy:	
Prı́loha	č.	1	-	Návrh	uchádzača	na	plnenie	kritéria	
Prı́loha	č.	2	-	Cqestné	vyhlásenie“	(k	§	32	ods.	1	pı́sm.	e)	a	pı́sm.	f)	zákona	o	verejnom	obstarávanı́	
Príloha	č.	3	–	Návrh	rámcovej	zmluvy	
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PRÍLOHA	č.	1	k		 Žiadosť	na	predkladanie	ponúk		
	

Návrh	uchádzača	na	plnenie	kritéria	
	
Verejný	obstarávateľ:	Creative	Industry	Košice,	n.o.	
	
Názov	zákazky:	Výroba	a	technické	zabezpečenie	videí	
	
Obchodné	meno	uchádzača	 	
Sídlo/miest	podnikania:	 	
IČO:	 	
DIČ:	 	
IČ	DPH:	 	
Platiteľ	DPH	 JE	/	NIE	JE	platiteľ	DPH	
Zapísaný	v:	 	
Kontaktná	osoba	
s	oprávnením	poskytovať	
cenové	ponuky:	

	

Telefón	 	
Email:	 	
	

	 Predmet	 zákazky,	 presný	
názov	a	typ.	

MJ	 Cena	v	€	bez	
DPH	za	MJ	

DPH	v	%	 Cena	celkom	v	€	

1	
Výroba	a	technické	
zabezpečenie	videí	v	dĺžkou	
do	10	minút	podľa	zadania 

ks	 	 	 	

2	 Výroba	 a	 technické	
zabezpečenie	 videí	 v	 dĺžkou	
nad	10	minút	podľa	zadania	

ks	 	 	 	

	
*	ks/bal/súbor	
Cena	musí	obsahovať	všetky	náklady	uchádzača	spojené	s	plnením	predmetu	zákazky.		
	
	
Poznámka:	
-	uchádzač	vyznačí,	či	je	platiteľ	DPH	/	nie	je	platiteľ	DPH,	
-	dátum	musí	byť	aktuálny	vo	vzťahu	ku	dňu	uplynutia	lehoty	na	predkladanie	ponúk,	
-	podpis	uchádzača	alebo	osoby	oprávnenej	konať	za	uchádzača.	
	
	
Uchádzač	zaokrúhli	svoje	návrhy	v	zmysle	matematických	pravidiel	na	dve	desatinné	miesta.	
	
V	.________________________________		dňa___________________	
	
	

_______________________________________________________	
[meno,	priezvisko	a	podpis	štatutárneho	
zástupcu/osoby		oprávnenej	konať	v	mene	uchádzača	a	
odtlačok	pečiatky	
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PRÍLOHA	č.	2	k	Výzve	na	predkladanie	ponúk	č.	CIKE/2022/4	
	
	

ČESTNÉ	VYHLÁSENIE	
k	§	32	ods.	1	písm.	e)	a	písm.	f)	Zákona	č.	343/2015	Z.	z.	o	verejnom	obstarávaní	

a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	v	znení	neskorších	predpisov	(ďalej	„zákon	o	verejnom	
obstarávaní“)	

	
Verejný	obstarávateľ	
Názov:	 	 Creative	Industry	Košice,	n.o.	
Sídlo:	 	 Kukučínova	2,	04001	Košice	
Názov	zákazky:	 Projektory	s	príslušenstvom	(MUL).	
	
	
Uchádzač	
Obchodné	meno	:		 ____________________________	
Sídlo	:	 	 	 ____________________________	
	
	
týmto	čestne	vyhlasujem(e),	že	
	

o nemám(e)	právoplatne	uložený	zákaz	účasti	vo	verejnom	obstarávaní	potvrdený	konečným	
rozhodnutím	v	SR	alebo	v	štáte	sídla,	miesta	podnikania	alebo	obvyklého	pobytu,	

o mám(e)	oprávnenie	dodávať	tovar,	uskutočňovať	stavebné	práce	alebo	poskytovať	službu,	ktoré	
zodpovedá	predmetu	zákazky,	

o spĺňam(e)	všetky	podmienky	účasti	určené	verejným	obstarávateľom	a	poskytnem(e)	verejnému	
obstarávateľovi	na	požiadanie	doklady,	ktoré	sú	čestným	vyhlásením	nahradené,	

o nie	som	(nie	sme)	v	konflikte	záujmov	podľa	§	23	zákona	o	verejnom	obstarávaní.	

	
Zároveň	prehlasujem(e),	že	som(sme)	si	vedomý(í)	následkov	nepravdivého	čestného	vyhlásenia.	
	
	
V	.________________________________		dňa___________________	

	
	
	
_______________________________________________________	
[meno,	priezvisko	a	podpis	štatutárneho	
zástupcu/osoby		oprávnenej	konať	v	mene	uchádzača	a	
odtlačok	pečiatky]	
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PRÍLOHA	3	–	Návrh	rámcovej	zmluvy	
RÁMCOVÁ	ZMLUVA	

uzavretá	 podľa.	 zákona	 č.	 513/1991	 Zb.	 Obchodného	 zákonníka	 v	 platnom	 znení	 a	 zákona	 č.	
343/2015	Z.	z.	o	verejnom	obstarávaní	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	v	znení	neskorších	
predpisov	(ďalej	len	„Zmluva“)		medzi	týmito	zmluvnými	stranami:		
	
	
		

	 	 XXX	
Sídlo:		 	
IČO	:		
IČ	DPH:	 		
Zápis:		 	
č.	účtu:	 	
Konajúca:		 	
Kontaktná	osoba:	
	
(ďalej	len	ako	„Predávajúci“)		
		

a		
		
	

Creative	Industry	Košice,	n.o.		
Sídlo:		 	 Kukučínova	81/2,	040	01	Košice-	Juh	
IČO	:		 	 35	583	461	
IČ	DPH:		 	 SK2022737871	
Zápis:		 	Register	 mimovládnych	 neziskových	 organizácií,	 registrový	 úrad:	 Okresný	

úrad	Košice,	registračné	číslo:	OVVS/35/2008	
č.	účtu:		 	 SK21	5600	0000	0005	5823	5001	
Konajúca:	 	 	Ing.	arch.	Michal	Hladký,	riaditeľ	
Kontaktná	osoba:		 Daniel	Franko,	daniel.franko@cike.sk	
	
(ďalej	len	ako	„Kupujúci“)		
		
(Predávajúci	a	Kupujúci	ďalej	jednotlivo	ako	„Zmluvná	strana“	a	spoločne	ako	„Zmluvné	strany“)		
		
Zmluvné	strany	súhlasne	prehlasujú	a	svojimi	podpismi	potvrdzujú,	že	sú	oprávnení	a	k	právnym	
úkonom	spôsobilí	a	uzatvárajú	túto	Zmluvu	s	nasledovným	obsahom:		
		
ÚVODNÉ	USTANOVENIA		

1. Kupujúci	 v	rámci	 plnenia	 svojich	 úloh,	 obstaráva	 služby	 postupom	 stanoveným	 zákonom	 č.	
343/2015	Z.	z.	o	verejnom	obstarávaní	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	v	znení	neskorších	
predpisov	(ďalej	len	„ZVO“).		

2. Východiskom	pre	uzavretie	tejto	Zmluvy	je	Výzva	na	predložene	cenovej	ponuky	podľa	§	117	Zákona	
o	verejnom	 obstarávaní	 a	predávajúcim	 ako	 úspešným	 uchádzačom	 vo	 verejnom	 obstarávaní	
nasledovne:		

3. Predmet	zákazky:	Výroba	a	technické	zabezpečenie	videí	
4. Účel	zákazky:	Propagácia	organizácie,	projektov	a	aktivít	organizácie.	Realizácia	aktivít	organizácie.	

	
PREDMET	ZMLUVY			

5. Predmetom	 tejto	 Zmluvy	 je	 Výroba	 a	 technické	 zabezpečenie	 videí	 podľa	 špecifikácie	 v	Prílohe	
1	Cenová	ponuka.	

6. Predávajúci	predáva	a	zaväzuje	sa	dodať	Kupujúcemu	Predmet	kúpy	popísaný	v	bode	5.	tejto	Zmluvy	
a	 Kupujúci	 tento	 Predmet	 kúpy	 kupuje	 a	zaväzuje	 sa	 Predávajúcemu	 zaplatiť	 kúpnu	 cenu	 podľa	
bodov	8.	až	10.	tejto	Zmluvy.		

		
KÚPNA	CENA		

7. Predávajúci	 sa	 zaväzuje	dodať	na	 základe	 čiastkových	objednávok	kupujúcemu	predmet	kúpy	na	
základe	cien,	ktoré	boli	predmetom	cenovej	ponuky	počas	celej	doby	trvania	zmluvy.		

8. Celková	cena	za	dodané	služby		bude	určená	na	základe	čiastkových	objednávok.	
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9. Kupujúci	 sa	 zaväzuje	 uhradiť	 dohodnutú	 kúpnu	 cenu	 bezhotovostným	 prevodom	 na	 účet	
Predávajúceho	v	lehote	splatnosti	 faktúry.	Splatnosť	 faktúry	 je	15	dní	od	 jej	doručenia	na	adresu	
Kupujúceho.			

10. V	prípade,	ak	faktúra	nebude	obsahovať	všetky	náležitosti	v	zmysle	platných	a	účinných	právnych	
predpisov,	 je	 Kupujúci	 oprávnený	 Predávajúcemu	 faktúru	 vrátiť,	 aby	 Predávajúci	 odstránil	
nedostatky	vo	faktúre.	V	danom	prípade	plynie	splatnosť	faktúry	od	tohto	nového	doručenia.		

	
								MIESTO	DODANIA			
11. Predmet	kúpy	bude	odovzdaný	Kupujúcemu	v	sídle	Kupujúceho.	Miestom	odovzdania	a	prevzatia	

Predmetu	kúpy	je	sídlo	obstarávateľa:	CREATIVE	INDUSTRY	KOŠICE,	N.O.,	KUKUČÍNOVA	2,	040	01	KOŠICE.		
	

PRÁVA	A POVINNOSTI	KUPUJÚCEHO		
12. Kupujúci	sa	zaväzuje	zaplatiť	kúpnu	cenu	na	základe	faktúr	vystavených	Predávajúcim	podľa	bodu	

8.	a	9.	tejto	Zmluvy	riadne	a	včas.	
	

PRÁVA	A POVINNOSTI	PREDÁVAJÚCEHO		
13. Predávajúci	sa	zaväzuje	odovzdať	Kupujúcemu	Predmet	kúpy	na	základe	čiastkových	objednávok.	
14. Predávajúci	má	právo	vystaviť	faktúru	na	základe	čiastkových	objednávok	vystavených	kupujúcim.	

Faktúra	bude	vystavená	v	súlade	s	platnými	právnymi	predpismi.		
	

ZMLUVNÉ	POKUTY	
15. V	prípade,	nezaplatenia	faktúry	Predávajúcemu,	zaplatí	Kupujúci	zmluvnú	pokutu	vo	výške	0,05%	

z	dlžnej	čiastky	za	každý	deň	omeškania.	
16. Zaplatením	zmluvnej	pokuty	nezaniká	povinnosť	dokončiť	predmet	plnenia	tejto	zmluvy.	
	

DORUČOVANIE			
17. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	všetky	písomnosti	súvisiace	s	touto	Zmluvou	si	budú	doručovať	na	

svoje	adresy,	uvedené	v	záhlaví	tejto	Zmluvy	poštou	alebo	elektronicky.	V	prípade,	že	u	niektorej	zo	
zmluvných	strán	dôjde	k	zmene	adresy	pre	doručovanie,	je	zmluvná	strana,	u	ktorej	zmena	nastala,	
povinná	túto	skutočnosť	bezodkladne	písomne	oznámiť	druhej	zmluvnej	strane	spolu	s	uvedením	
novej	adresy	pre	doručovanie.	Na	účely	tejto	Zmluvy	sa	považuje	písomnosť	za	doručenú	aj	dňom	
odmietnutia	 prevzatia	 písomnosti,	 a	 aj	 dňom,	 v	ktorom	 sa	 táto	 písomnosť	 vrátila	 odosielajúcej	
zmluvnej	strane	ako	nedoručená	či	nedoručiteľná.		

		
SALVÁTORSKÁ	KLAUZULA		

18. Neplatnosť,	 protiprávnosť	 alebo	 neúčinnosť	 akéhokoľvek	 ustanovenia	 tejto	 Zmluvy	 sa	 nebude	
dotýkať	ostatných	ustanovení	tejto	Zmluvy,	pričom	táto	Zmluva	sa	bude	vykladať	tak,	ako	keby	v	nej	
neplatné,	protiprávne	alebo	neúčinné	ustanovenie	nebolo	nikdy	obsiahnuté.		
	
TRVANIE	A	ZÁNIK	ZMLUVY	

19. Účinnosť	a	trvanie	zmluvy:		
- táto	 zmluva	 sa	 uzatvára	 na	 dobu	 určitú,	 a	to	 od	 podpisu	 oboma	 Zmluvnými	 stranami	 do	

31.12.2022,		
- táto	 zmluva	 nadobúda	 platnosť	 dňom	 podpisu	 oboma	 zmluvnými	 stranami	 a	účinnosť	 deň	

nasledujúci	po	dni	jej	zverejnenia	na	webovom	sídle	Kupujúceho.	
20. Táto	zmluva	zaniká:	

- odstúpením	od	Zmluvy	jednej	zo	Zmluvných	strán	z	dôvodov	uvedených	v	tejto	Zmluve	
- nemožnosťou	plnenia	
- na	základe	vzájomnej	dohody	Zmluvných	strán	

21. Kupujúci	je	oprávnený	odstúpiť	od	tejto	Zmluvy	v	prípade,	ak	je	to	v	tejto	Zmluve	dohodnuté,	alebo	
ak	vyhlásenia	Predávajúceho	o	vlastnostiach,	 technickom	stave	a	akosti	Predmetu	kúpy	uvedené	
v	prílohe	č.	1		sa	ukážu	ako	nepravdivé,	klamlivé,	neúplné	a	to	hoci	aj	čiastočne.	

22. Predávajúci	je	oprávnený	od	Zmluvy	odstúpiť	v	prípadoch	uvedených	v	tejto	Zmluve.	
23. Oznámenie	 o	odstúpení	 od	 tejto	 Zmluvy	musí	 byť	 písomné	 a	musí	 byť	 preukázateľne	 doručené	

druhej	Zmluvnej	strane	v	zmysle	tejto	Zmluvy.	Zmluva	zaniká	dňom	doručenia	odstúpenia	druhej	
Zmluvnej	strane.		

		
ZÁVEREČNÉ	USTANOVENIA		

24. Neoddeliteľnou	súčasťou	tejto	Zmluvy	je	príloha	č.	1	Cenová	ponuka	Predávajúceho	zo	dňa		xxxx-	
špecifikácia	technických	údajov	Predmetu	kúpy.		

25. Túto	 Zmluvu	 možno	 meniť	 a	dopĺňať	 iba	 vo	 forme	 písomných	 dodatkov	 podpísaných	 oboma	
Zmluvnými	stranami.		
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26. Právne	vzťahy	vyplývajúce	z	tejto	Zmluvy	sa	riadia	príslušnými	ustanoveniami	zákona	č.		513/1991	
Zb.	Obchodný	zákonník	v	znení	neskorších	predpisov	a	ďalšími	relevantnými	právnymi	predpismi	
právneho	poriadku	Slovenskej	republiky.			

27. Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	 všetky	 ich	 spory	 vyplývajúce	 z	 tejto	 Zmluvy	 patria	 do	 právomoci	
príslušných	súdov	Slovenskej	republiky.		

28. Táto	Zmluva	sa	vyhotovuje	v	dvoch	rovnopisoch	s	povahou	originálu,	z	ktorých	každá	zo	Zmluvných	
strán	obdrží	po	jednom	rovnopise.			

29. Zmluvné	strany	vyhlasujú,	že	v	čase	uzavretia	tejto	Zmluvy	im	nie	sú	známe	žiadne	okolnosti,	ktoré	
by	vylučovali	uzavretie	tejto	Zmluvy,	resp.	ktoré	by	mohli	byť	vážnou	prekážkou	k	plneniu	predmetu	
tejto	Zmluvy.			

30. Zmluvné	strany	vyhlasujú,	že	 ich	zmluvná	voľnosť	nie	 je	obmedzená	a	že	túto	Zmluvu	uzatvárajú	
slobodne,	 vážne,	 prejavy	 ich	 vôle	 sú	 určité,	 nekonajú	 v	 tiesni	 ani	 za	 nápadne	 nevýhodných	
podmienok,	 obsahu	 Zmluvy	 porozumeli	 v	 plnom	 rozsahu,	 súhlasia	 s	 ním	 a	 na	 znak	 toho	 ju	
vlastnoručne	podpisujú.			

		
	
Príloha	1		 Cenová	ponuka	
	
		
Košice,	___	/	___	/2022		
		
		
	Predávajúci:		
		
		
		

________________________________________		
xxx	
xxx	

konateľ		
		

		
			
	Kupujúci:		
		
		
		

________________________________________		
Creative	Industry	Košice,	n.o.	

Ing.	arch.	Michal	Hladký	
	 																								Riaditeľ	

	
	
	

	
	


