
:::=-10. Akékoľvek dodatky k tejto zmluve sú povoelené len za účati všetkých troch zmluvných strán
a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

- _ ečné ustanovenia

:':.:. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.
Objednávateľ a zhotoviteľ si vzájomne zodpovedajú za škodu, ktorú si navzájom spôsobili porušením
svojich povinností. Sú povinní predchádzať vzniku škody a urobiť všetky vhodné a primerané
opatrenia k odstráneniu hroziacej škody a v prípade vzniku škody urobiť všetky nevyhnutné
opatrenia k tomu, aby rozsah škody bol čo najnižší.

:':3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluv je rozpočet podľa výsledku elektronickej aukcie.
:.: ..;. Účastníci dohody súhlasia so zverejením obsahu tejto zmluvy tretím osobám v nevyhnutnom

rozsahu, okrem údajov označených ako "dôverné informácie" a príloh.
:.: . Ostatné právne vzťahy, výlučne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami

zákonov a všebecne záväzných predpisov Slovenskej republiky.
:.....5. Táto zmluva sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach, pričom každá má platnosť originálu. Po podpísaní

centrálnou obstarávacou organizáciou obdrží jedno vyhotovenie centrálna obstarávacia organizácia,
jedno vyhotovenie zhotoviteľ a jedno vyhotovenie objednávateľ.

:':.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tejto rámcovej dohody porozumeli čo do obsahu
a rozsahu, zmluva vyjadruje ich slobodnú vôľu, na znak čoho k nej pripájajú svoje podpisy .

. Rozpočet podľa výsledku elektronickej aukcie
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