
predmetu zmluvy. Mandant pritom zodpovedá Mandatárovi za obsah
správnosf a úplnosf poskytnutých podkladov

VI. Dôverné informácie

1. Všetky informácie a údaje. či už v písomnej. ústnej alebo elektronickej podobe
ktoré sa týkajú tejto zmluvy. jej Zmluvných strán. vrátane kópii akejkolvek
dokumentácie súvisiacej s touto zmluvou. ktoré boli sprístupnené Zmluvným
stranám alebo ich zástupcom. či už pred uzatvorením alebo po uzatvorení tejto
zmluvy. ako aj ostatné údaje označené ako "dôverné·· sa považujú za dôverné
informácie s výnimkou informácií alebo údajov. ktoré:
1.1. sú verejne dostupné alebo sa stanú všeobecne známe na základe plnenia

zmluvy
1.2 sa niektorej Zmluvnej strane sprístupnia zo zdroja. ktorým nie je druhá

Zmluvná strana. čo bude preukázatel"né na základe písomných záznamov
alebo iného primeraného dôkazu

13. mala Zmluvná strana k dispozícii už pred ich prevzatím od druhej Zmluvnej
strany a neviazali sa na ne žiadne obmedzenia ohl·adom ich použitia. alebo
zverejnenia.

2 Dôverné informácie sa budú uchovávaf v tajnosti a nebudú sa poskytovaf tretím
stranám. reprodukovaf alebo iným spôsobom zverejňovaL s výnimkou
2.1 prípadu. keď získa predchádzajúci písomný súhlas druhej Zmluvnej strany

alebo
2.2 prípadu poskytnutia príslušnej informácie štátnemu alebo inému orgánu na

splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona
3. Každá Zmluvná strana bude zabezpečovaL aby akákolvek osoba. ktorej

dôverné informácie oprávnene sprístupní. dodržala svoj záväzok mlčanlivosti
v zmysle podmienok tohto článku

VII. Trvanie zmluvy a odstúpenie

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. a to do ukončenia predmetu zmluvy
čo je odoslaním oznámenia o výsledku verejného obstarávania na predmet
zmluvy.

2. Mandant môže zmluvu vypovedaf kedykol"vek a v celom rozsahu. Zmluvu si
dohodli vypovedaf výpovednou lehotou v trvaní jedného mesiaca s tým. že
táto začne plynúf od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po jej doručení
Vypovedaním zmluvy nie je do dňa jej skončenia dotknutá pomerná časf
odmeny podl"a čl. IV bod 2.1. ktorá sa považuje za oprávnené vynaložené
výdavky Mandatára.

VIII. Komunikácia zmluvných strán

1. Všetky právne úkony smerujúce k zmene alebo zrušeniu Zmluvy vyžadujú
písomnú formu.
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