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e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) - f) v súlade s príslušnými Právnymi

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
9.3 Zmluva nadobudne účinnosť až po jej odsúhlasení a schválení poskytovateľom nenávratného finančného 

príspevku - po vydaní správy z kontroly. Ak výsledok predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude 
kladný, nie je splnená podmienka k nadobudnutiu účinnosti zmluvy a verejné obstarávanie bude zrušené. Z 
uvedeného dôvodu k plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr, ako sa zmluva s úspešným uchádzačom 
(zhotoviteľom) stane účinnou. Po doručení správy z kontroly verejného obstarávania prijímateľ 
(objednávateľ) bezodkladne upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa. 

9.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, v prípade že bude realizovať dielo 
prostredníctvom subdodávateľov. 

9.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť akýkoľvek zmenený údaj subdodávateľa do 3 pracovných dní od zistenej 
skutočnosti, že nastala zmena subdodávateľa a objednávateľovi písomne predložiť údaje v rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

9.6 Zhotoviteľ predloží zoznam všetkých subdodávateľov, v prípade ak bude zhotovovať práce aj 
prostredníctvom subdodávateľov. 

9.7 V prípade, že zhotoviteľ nebude zhotovovať práce prostredníctvom subdodávateľov, podpisom tejto 
zmluvy čestne vyhlasuje, že nemá subdodávateľov. 

9.8 V prípade zatajenia subdodávateľov, zhotoviteľ uhradí všetky vzniknuté škody na predmete zákazky 
v plnom rozsahu. 

9.9 Zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, z ktorých zhotoviteľ dostane 2 rovnopisy a objednávateľ 3 
rovnopisy. 

9.1 O Zmluvné strany berú plne na vedomie, že podľa § 1 O ods. 3 zákona č. 211 /2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, porušením alebo 
ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa§ Sa ods. 1. 

9.11 Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že zmluvu uzavreli slobodne a 
vážne, jej obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebola podpísaná v tiesni alebo za nápadne nevýhodných 
podmienok. 

Príloha č. 1: Cenová ponuka - výkaz, výmer 
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov 

V Sabinove dňa 10.2.2020 
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V Prešove dňa 10.2.2020 
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ZOZNAM SUBDODÁVAT 'OV 

Názov a identifikačné údaje Po · 1 zákazky: 
subdodávateľa, osoba oprávnená konať 
za subdodávateľa v rozsahu: meno 
a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia 

V Prešove dňa: 10.2.2020 

Predmet subdodávky: 

Pečiatka a podpis 
v 


