
 
 
 

Číslo rámcovej dohody: 747/2021 
 

Rámcová dohoda na zabezpečenie leteckej prepravy a súvisiacich služieb  
uzavretá podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v  znení  neskorších predpisov (ďalej len “zákon o verejnom obstarávaní”) a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  
 

(ďalej len „Dohoda“) 
 

1. Objednávateľ: 
Názov:  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
Sídlo:    Štefánikova 882/15, 811 05  Bratislava 
Zastúpený:   Mgr. Art. Veronika Remišová, ArtD., M.A., podpredsedníčka vlády a  

ministerka investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
IČO:    50349287 
DIČ:    2120287004 
IČ DPH:    nie je platiteľom DPH 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:    SK52 8180 0000 0070 0055 7142 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
2. Poskytovateľ: 

Názov:    FAVEO s. r. o. 
Sídlo:    Beňadická 20, 851 06  Bratislava 
v mene ktorého koná:  Dr. Adriána Sladovníková, konateľ 
IČO:    36249254 
DIČ:    2021671773 
bankové spojenie:  Tatra Banka, a. s.  
IBAN:    SK78 1100 0000 0026 2682 0210 
zapísaný v:   Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: sro, vložka: 28975/B 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 

(Objednávateľ a Poskytovateľ, ďalej spoločne len ako „strany“ a každý z nich jednotlivo ako „strana“) 
 

Preambula 
 

Strany uzatvárajú túto Dohodu na základe výsledku verejného obstarávania vyhláseného dňa 09.02.2021 oznámením 
č. 2021/S 027 - 067017, zverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie č. S27 a vo Vestníku verejného obstarávania 
č. 43/2021 pod značkou 12136 - MSS na predmet zákazky: „Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich 
služieb pri zahraničných pracovných cestách pre potreby Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie Slovenskej republiky“ (ďalej len „verejné obstarávanie“) po splnení postupov zadávania zákazky 
stanovených zákonom o verejnom obstarávaní. Na základe vyhodnotenia ponúk vo verejnom obstarávaní bola 
vyhodnotená ponuka Poskytovateľa ako ponuka úspešného uchádzača, ktorý má oprávnenie na vykonávanie 
predmetu Dohody a spĺňa všetky predpoklady na dodanie požadovaného predmetu Dohody. 

 
Článok I 

Predmet Dohody a dodacie podmienky 
 

1. Predmetom Dohody je záväzok Poskytovateľa poskytnúť pre Objednávateľa služby súvisiace so zabezpečením 
leteniek podľa požiadaviek určených Objednávateľom v Prílohe č. 1 Dohody „Špecifikácia predmetu Dohody“, 



 
 
 

ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody (ďalej len „Príloha č. 1“) a za podmienok uvedených v Dohode (ďalej 
aj „predmet Dohody“) v predpokladanom celkovom maximálnom objeme 1 570 977,31 EUR bez DPH 
(slovom: jedenmilión päťstosedemdesiattisíc deväťstosedemdesiatsedem EUR a tridsať jeden centov) počas 
obdobia účinnosti a platnosti tejto Dohody. 
 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť pre Objednávateľa predmet Dohody v rozsahu podľa Prílohy č. 1 na 
základe čiastkových objednávok Objednávateľa, pričom rozsah a termín poskytovania predmetu Dohody 
bude určený v samostatných požiadavkách, ktoré budú zasielané na základe potreby Objednávateľa 
a v súlade s touto Dohodou.  

 
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za riadne poskytnutý predmet Dohody dohodnutú cenu 

podľa čl. V tejto Dohody.  
 

Článok II 
Čas a miesto plnenia predmetu Dohody 

 
1. Dohoda sa uzatvára na obdobie 36 mesiacov odo dňa účinnosti Dohody, alebo do vyčerpania maximálneho 

finančného limitu uvedeného v čl. V ods. 1 Dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.  
 

2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť predmet Dohody riadne a včas, na mieste určenom podľa požiadaviek 
Objednávateľa. Predmet Dohody je poskytnutý riadne, ak spĺňa všetky požiadavky podľa Dohody a pokynov 
Objednávateľa. Predmet Dohody musí byť poskytnutý v náležitej kvalite a bez vád, ktoré by mohli mať za 
následok vznik škody na strane Objednávateľa alebo tretej osoby.  

 
3. Miestom plnenia je sídlo Objednávateľa, pokiaľ Objednávateľ písomne neoznámi iné miesto plnenia. 

 
Článok III 

Spôsob plnenia Dohody 
 
1. Dohoda bude plnená na základe čiastkových objednávok Objednávateľa podľa požiadaviek zaslaných 

Poskytovateľovi. Náležitosťou čiastkovej objednávky je stanovenie predpokladaného rozsahu predmetu 
Dohody.  
 

2. Objednávateľ objednáva predmet Dohody na základe čiastkových objednávok a postupuje v zmysle čl. IV 
tejto Dohody a s odvolaním sa na Dohodu. 

 
Článok IV 

Postup strán pri zabezpečení plnenia predmetu Dohody 
 

1. Čiastková objednávka je realizovaná na základe samostatných e-mailových požiadaviek vystavených 

Objednávateľom na konkrétnu službu/predmet Dohody (ďalej len „Požiadavka”) podľa Prílohy č. 1.  

 

2. Požiadavky budú v prípade: 

a) plánových zahraničných pracovných ciest zasielané Objednávateľovi viac ako 72 hodín pred 
uskutočnením zahraničnej pracovnej cesty, 

b) mimoriadnej zahraničnej pracovnej cesty zasielané Objednávateľovi najneskôr 48 hodín pred 
uskutočnením zahraničnej pracovnej cesty. 

 
3. Poskytovateľ určil kontaktnú e-mailovú adresu  mzv@faveo.sk pre účely prijímania Požiadaviek, odosielania 

informácií o rezerváciách, prijímania potvrdenia rezervácie zo strany Objednávateľa ako i ďalšej komunikácie 
vo veci zabezpečenia predmetu Dohody a je povinný ich monitorovať denne od 08:00 hod. do 18:00 hod 
počas pracovných dní.  

mailto:mzv@faveo.sk


 
 
 

 
4. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi aj možnosť realizácie Požiadavky telefonicky na čísle 

telefónu: +421 2 324 00 324 V prípade využitia tohto spôsobu zadávania Požiadavky, telefonická Požiadavka 
dočasne nahrádza e-mailovú Požiadavku podľa ods. 3 tohto článku. Následne musí byť takáto Požiadavka zo 
strany Objednávateľa potvrdená e-mailom najneskôr do 11:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa. 

 
5. Pri zadávaní Požiadaviek bude dodržaný nasledujúci postup. Postup pri rezervovaní letenky prostredníctvom 

Poskytovateľa:  
i. Objednávateľ odošle Požiadavku podľa ods. 2 tohto článku e-mailom na adresu podľa ods. 3 tohto 

článku Poskytovateľovi s uvedením nasledovných údajov: miesto odletu (pre potreby tejto Dohody 
je to Viedeň, letisko Schwechat alebo Bratislava) a miesto príletu (destinácia), dátum 
a predpokladaný čas odletu do miesta príletu (destinácie), predpokladaný čas odletu z miesta 
príletu do miesta odletu, požadovaný počet leteniek, prepravná trieda (pre potreby tejto Dohody je 
to ekonomická trieda), požadovaný typ batožiny (príručná, podpalubná, nadrozmerná, viacpočetná) 
a informácia, či požaduje a v akom rozsahu prepravu cestujúcich z letiska Viedeň (Schwechat) do 
Bratislavy (týka sa maximálne 15 % letov z  počtu letov uvedených v Prílohe č. 1). 

ii. Poskytovateľ na základe Požiadavky zašle na e-mail Objednávateľa ponuky na letenky podľa 
Požiadavky Objednávateľa uvedenej v bode i) tohto odseku, ktorá v maximálnej možnej a dostupnej 
miere zodpovedá Požiadavke Objednávateľa pričom letenka/letenky musia byť ekonomicky 
najvýhodnejšie tak, aby bola zachovaná zásada hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti 
využitia finančných prostriedkov zo strany Objednávateľa. 

iii. Objednávateľ overí ponuku/ponuky na letenky prostredníctvom webového sídla iného predajcu 
a printscreen z overenia ceny letenky/leteniek uchováva spolu s príslušnou požiadavkou na nákup 
letenky/leteniek, ktorú adresoval Poskytovateľovi.  

iv. Objednávateľ na základe e-mailovej ponuky Poskytovateľa na letenku do/z destinácie a požiada 
Poskytovateľa o rezerváciu letenky. 

v. V prípade nemožnosti splniť Požiadavku z dôvodov na strane prevádzkovateľov letov, Poskytovateľ 
zašle minimálne 2 ponuky, ktoré v najväčšej miere zodpovedajú Požiadavke Objednávateľa. Z tejto 
ponuky si Objednávateľ vyberie vhodný let a požiada o jeho rezerváciu. Objednávateľ pri rezervácií 
uvedie nasledovné údaje: meno a priezvisko cestujúceho, typ batožiny v cene letenky, dátum 
narodenia cestujúceho a v prípade letu mimo krajín EÚ Objednávateľ pri rezervácií uvedie aj číslo 
cestovného pasu cestujúceho a dátum expirácie tohto cestovného pasu.  

vi. Rezerváciu letenky odošle e-mailom Poskytovateľ maximálne do 2 hodín od prijatia e-mailovej 
Požiadavky na rezerváciu navrhovanej letenky zo strany Objednávateľa. Rezervácia obsahuje 
nasledovné údaje: meno a priezvisko cestujúceho, miesto a čas odletu, príp. medzipristátie, čas 
príletu do cieľovej destinácie, trieda, typ batožiny v cene letenky, cena letenky určená leteckou 
spoločnosťou, časový limit vystavenia letenky za uvedenú cenu, informácie o podmienkach príp. 
zmeny a storna letenky.  

vii. Objednávateľ najneskôr v lehote uvedenej ako časový limit vystavenia letenky za uvedenú cenu na 
základe doručenej rezervácie zašle e-mailom Poskytovateľovi potvrdenie rezervácie na vybratú 
letenku. Poskytovateľ vystaví letenku na základe potvrdenia rezervácie Objednávateľom a e-mailom 
potvrdí doručenie záväznej objednávky, príp. aj cestujúcemu zamestnancovi Objednávateľa.  

 
6. Poskytovateľ sa zaväzuje Požiadavky Objednávateľa vybavovať bez zbytočného odkladu, s prihliadnutím na 

časové hľadisko potreby Objednávateľa na zabezpečenie konkrétnych služieb predmetu Dohody.  
 
7. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť a doručiť všetky doklady na základe Požiadaviek Objednávateľa a na 

základe podmienok stanovených touto Dohodou v potrebnom/primeranom časovom predstihu pred 
plánovaným termínom pracovnej cesty podľa Požiadavky.  

 
8. V prípade storna/zmeny predmetu Dohody sa Objednávateľ zaväzuje o týchto skutočnostiach bezodkladne 

e-mailom alebo telefonicky informovať Poskytovateľa. Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi všetku 



 
 
 

potrebnú súčinnosť na zmenu alebo storno požadovaného predmetu Dohody v zmysle Prílohy č. 1. 
 

9. Poskytovateľ na základe tejto Dohody zabezpečí v prípade Požiadavky Objednávateľa aj letenky 
nízkonákladových leteckých prepravcov, avšak so zohľadnením špecifík v procese ich objednávania 
vyplývajúcich z charakteru nízkonákladových leteniek.   

 
Článok V 

Cena a platobné podmienky 
 

1. Celková cena za plnenie predmetu Dohody je stanovená ako maximálna a je vo výške 1 570 977,31  EUR bez 
DPH (slovom: jedenmilión päťstosedemdesiattisíc deväťstosedemdesiatsedem EUR a tridsaťjeden centov). 
Celková cena za plnenie predmetu Dohody je stranami dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady 
Poskytovateľa súvisiace s plnením predmetu Dohody podľa tejto Dohody. 
 

2. Celková cena za plnenie predmetu Dohody pozostáva z: a) ceny leteniek vrátane letiskových poplatkov, b) 
poistenia storno letenky, c) ceny za prepravu cestujúceho z Viedne do Bratislavy pre 15 % letov 
z maximálneho počtu letov uvedených v Tabuľke č. 1 Prílohy č. 1. Poplatky za vystavenie letenky 
do  a  v  rámci Európy nad rámec poplatku určeného leteckou spoločnosťou, odplata za vystavenie letenky 
do a v rámci krajín mimo Európy nad rámec poplatku určeného leteckou spoločnosťou a výška bonusu za 
každých 10 000 EUR obratu bez DPH za poskytnuté služby sú uvedené v Prílohe č. 3 Dohody (ďalej len 
„Príloha č. 3”). 

 
3. Cena leteniek, poistenie storna letenky bude vychádzať z cien platných v čase vystavenia leteniek.  

 
4. Cenu ostatných služieb predmetu Dohody uvedených v bode 2 tohto článku bude Poskytovateľ fakturovať 

Objednávateľovi v zmysle Prílohy č. 3.  
 
5. Ak Objednávateľ dosiahne obrat vo výške 10 000 EUR bez DPH na základe vystavených faktúr za čiastkové 

objednávky podľa tejto Dohody, Poskytovateľ má povinnosť Objednávateľovi vystaviť a zaslať k poslednej 
vystavenej faktúre dobropis, ktorým zníži pôvodne fakturovanú sumu o výšku bonusu podľa Prílohy č. 3 tejto 
Dohody. Uvedené pravidlo sa uplatní opakovane za každé ďalšie prekročenie obratu vo výške 10 000 EUR 
bez DPH.  
 

6. Celková cena za plnenie predmetu Dohody je konečná a stanovená ako maximálna a zahŕňa všetky náklady 
Poskytovateľa za predmet Dohody podľa čl. I Dohody a Prílohy č. 1. Právo na zaplatenie ceny vznikne 
Poskytovateľovi po riadnom poskytnutí predmetu Dohody, teda bez vád.  
 

7. Objednávateľ nebude poskytovať na dodanie letenky/leteniek žiadne preddavky ani hotovostné platby. 
 

8. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru za riadne poskytnutý predmet Dohody najskôr 
v deň riadneho poskytnutia predmetu Dohody, ale najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa riadneho 
poskytnutia predmetu Dohody. Cena za plnenie predmetu Dohody sa bude uhrádzať za riadne poskytnutý 
predmet Dohody podľa ods. 10 tohto článku Dohody. Právo na zaplatenie časti ceny za predmet Dohody 
vznikne Poskytovateľovi na základe ním vystavenej faktúry. 
 

9. V prípade zmeny zákonnej sadzby DPH sa cena za poskytovanie predmetu Dohody mení v rozsahu zmeny 
zákonnej sadzby DPH. V prípade takejto zmeny, ktorá by mala vplyv na zmenu ceny podľa ods. 1 a 2 tohto 
článku Dohody, sú Strany Dohody povinné uzatvoriť dodatok k Dohode.  
 

9. Faktúry budú Objednávateľovi doručované cez podateľňu alebo zasielané doporučenou poštou na adresu 



 
 
 

sídla Objednávateľa. Obálka bude označená slovom „faktúra“. Fakturovaná cena musí byť štruktúrovaná 
podľa ods. 3 a 4 tohto článku.  

 
10. Splatnosť faktúr je do 30 (tridsať) dní odo dňa doručenia Objednávateľovi v prípade čiastkových 

objednávok financovaných zo štátneho rozpočtu. V prípade čiastkových objednávok financovaných 
z fondov EÚ a grantov EHP a NFM je splatnosť faktúr do 60 (šesťdesiat) dní odo dňa doručenia 
Objednávateľovi.  
 

11. Faktúra musí spĺňať náležitosti podľa príslušných právnych predpisov a dohodnutých podmienok. 
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musí byť potvrdená e-mailová rezervácia zo strany Objednávateľa a 
preberací protokol schválený Objednávateľom.  

 
12. V prípade, že faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa príslušných právnych predpisov, prípadne bude 

obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť pred jej splatnosťou 
Poskytovateľovi na prepracovanie, ktorý vyhotoví novú faktúru, ktorej plynie nová 30 (tridsať) alebo 60 
(šesťdesiat) dňová lehota splatnosti v závislosti od zdroja financovania čiastkových objednávok (štátny 
rozpočet alebo fondy EÚ), a to odo dňa jej doručenia na adresu sídla Objednávateľa.   

 
13. Úhrada faktúry sa realizuje bezhotovostne prevodom na bankový účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví 

Dohody. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej 
úhradu svojmu peňažnému ústavu.  

  
Článok VI 

Práva a povinnosti strán 
 

1. Práva a povinnosti Objednávateľa:  
a) Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri plnení predmetu Dohody, 

najmä poskytnúť Poskytovateľovi na požiadanie všetky podklady, ktoré sú podľa Poskytovateľa 
nevyhnutné pri plnení predmetu Dohody. Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť ním 
poskytnutých podkladov.  

b) Objednávateľ je oprávnený počas plnenia predmetu Dohody upresňovať svoje Požiadavky a kritériá, 
avšak len v rámci podmienok, uvedených v tejto Dohode, najmä v Prílohe č. 1.  

c) Objednávateľ má právo informovať sa o priebežnom stave plnenia predmetu Dohody, resp. reklamovať 
to, čo nie je v súlade s touto Dohodou.  

d) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu za predmet Dohody v súlade 
s podmienkami uvedenými v tejto Dohode.  

 
2. Práva a povinnosti Poskytovateľa:  

a) Poskytovateľ je povinný splniť predmet Dohody riadne a včas. Predmet Dohody je poskytnutý riadne, ak 
spĺňa všetky požiadavky podľa Dohody, čiastkovej objednávky, Požiadavky a podľa pokynov 
Objednávateľa a zodpovedá vymedzenému predmetu Dohody. Predmet Dohody musí byť poskytnutý 
v kvalite stanovenej Objednávateľom, s odbornou starostlivosťou, v súlade s právnymi predpismi a bez 
vád, ktoré by mohli mať za následok vznik škody alebo inej ujmy na strane Objednávateľa alebo tretej 
osoby. Poskytovateľ je povinný poskytnúť Predmet Dohody v dohodnutej lehote.  

b) Poskytovateľ je povinný včas písomne oznámiť Objednávateľovi, akú súčinnosť, podklady, informácie 
bude potrebovať od Objednávateľa. Zároveň je povinný ho upozorniť na nevhodné požiadavky počas 
poskytovania predmetu Dohody. S poskytnutými podkladmi je Poskytovateľ oprávnený nakladať výlučne 
na účely plnenia predmetu Dohody; nesmie ich sprístupniť tretím osobám, a to ani po zániku/zrušení 
Dohody.   

c) Poskytovateľ a jeho subdodávatelia podľa Prílohy č. 2: Zoznam subdodávateľov (v prípade plnenia 
prostredníctvom subdodávateľov) k Dohode (ak relevantné) majú povinnosť byť zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 



 
 
 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri 
partnerov verejného sektora”) počas celej doby trvania tejto Dohody. Nesplnenie tejto povinnosti podľa 
§ 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní môže mať za následok odstúpenie od Dohody zo strany 
Objednávateľa.  

d) V prípade, ak dôjde k zmene Dohody podľa § 18 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, povinnosť 
vyplývajúca z písm. c) tohto odseku sa vzťahuje aj na nového poskytovateľa.   

e) Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom prípadnom zdržaní, 
či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne vykonanie predmetu Dohody.  

f) V prípade, ak Poskytovateľ poskytne predmet Dohody prostredníctvom subdodávateľov, je povinný na 
požiadanie Objednávateľa predložiť mu všetky dohody uzatvorené so subdodávateľmi a iné súvisiace 
dokumenty týkajúce sa predmetu Dohody. 

 
3. Strany sú povinné sa navzájom bezodkladne informovať o všetkých otázkach, ktoré súvisia s plnením 

predmetu Dohody. 
 
4. Riadne vykonaný predmet Dohody je Objednávateľ povinný prevziať. Poverená osoba Objednávateľa potvrdí 

prevzatie riadne vykonaného predmetu Dohody schválením preberacieho protokolu e-mailom. Preberací 
protokol vypracuje Poskytovateľ a jeho obsahom bude súpis vystavených leteniek. Zodpovednosť 
Poskytovateľa za vykonaný predmet Dohody podľa príslušných platných a účinných všeobecne záväzných 
právnych predpisov nie je jeho prevzatím dotknutá. 

 
5. Za porušenie Dohody sa nepovažuje skutočnosť, ak si Objednávateľ vlastnými kapacitami zabezpečí 

ekonomicky výhodnejšiu letenku. 
 
6. Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu alebo overovania súvisiaceho s poskytovaním 

predmetu Dohody počas platnosti a účinnosti tejto Dohody a oprávneným osobám poskytnúť všetku 
potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:  
a) Objednávateľ a ním poverené osoby,  
b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,  
c) Najvyšší kontrolný úrad, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  
e) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ. Za strpenie 

výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží Poskytovateľovi žiadna 
odmena, náhrada ani iné plnenie. Táto povinnosť trvá aj po zániku tejto Dohody. V prípade zmeny vyššie 
uvedených legislatívnych aktov je Poskytovateľ povinný podriadiť sa kontrole príslušných orgánov tak, 
aby bol dosiahnutý účel sledovaný týmto zmluvným ustanovením.  

  
Článok VII 

Subdodávateľ, zmena subdodávateľa 
  

1. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť predmet Dohody počas jej trvania výlučne len prostredníctvom 
subdodávateľov, ktorých zoznam je uvedený v Prílohou č. 2 k Dohode. V prípade, ak bude mať počas plnenia 
tejto Dohody Poskytovateľ záujem uzavrieť zmluvu so subdodávateľom, ktorý sa bude podieľať na realizácii 
predmetu Dohody, je povinný dodržať nasledovné pravidlá:  
a) Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona 

o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) 
a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, tzn. musí preukázať, že je oprávnený poskytnúť služby, 
zodpovedajúce predmetu Dohody.  

b) V prípade, ak sú splnené podmienky podľa § 2 zákona o registri partnerov verejného sektora, 
subdodávateľ má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Nesplnenie tejto 



 
 
 

povinnosti alebo výmaz subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora môže mať za následok 
odstúpenie od Dohody podľa § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 

c) Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu Dohody v rovnakej kvalite ako 
Poskytovateľ. Identifikáciu subdodávateľa spolu s čestným vyhlásením Poskytovateľa, že tento 
subdodávateľ spĺňa podmienky podľa ods. 1 písm. a) tohto článku, musí Poskytovateľ predložiť 
Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím plnenia plánovanej subdodávky 
subdodávateľom. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu Dohody 
subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v tomto odseku. 
 

2. V prípade, ak vznikne v priebehu trvania Dohody povinnosť subdodávateľa zapísať sa do registra partnerov 
verejného sektora podľa § 2 zákona o registri partnerov verejného sektora, je Poskytovateľ povinný písomne 
oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi (osobe oprávnenej konať vo veciach Dohody). 
 

3. Písomné oznámenie podľa odseku 2 je povinný Poskytovateľ ihneď zaslať ešte pred realizáciou úhrady 
finančných prostriedkov, ktorou by bolo dosiahnuté finančné plnenie v sume 100 000,00 eur a viac. 
 

4. V prípade, ak subdodávateľ nesplní povinnosť uvedenú v odseku 1 písm. b) tohto článku alebo ak Poskytovateľ 
poruší povinnosti vyplývajúce z odseku 2, ods. 3 alebo ods. 5 tohto článku Dohody alebo ak dôjde k výmazu 
subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, má Objednávateľ voči Poskytovateľovi nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny za plnenie predmetu Dohody uvedenej v článku V ods. 1 
Dohody. 

 
5. V prípade zmeny subdodávateľa musí nový subdodávateľ spĺňať povinnosti uvedené v ods. 1 tohto článku. 

Poskytovateľ je povinný overiť splnenie týchto povinností vo vzťahu k novému subdodávateľovi pričom 
nesplnenie tejto povinnosti Poskytovateľa môže mať za následok odstúpenie od Dohody zo strany 
Objednávateľa.  

 
Článok VIII 

Reklamačné podmienky a zodpovednosť za škodu 
 

1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že plnenie predmetu Dohody zodpovedá v dobe prevzatia výsledku určenému 
v Dohode a požiadavkám určeným v Dohode, najmä v Prílohe č. 1. 
 

2. Zodpovednosť za škodu sa riadi § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Strana, ktorá spôsobila škodu druhej 
strane, sa zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou jej 
zodpovednosť. 

 
3. Poskytovateľ je povinný uhradiť škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti s plnením predmetu 

Dohody, ktoré nebolo poskytnuté riadne a včas. V prípade, že Poskytovateľ neodovzdá/nedoručí letenku 
osobe určenej Objednávateľom a/alebo Objednávateľovi (podľa pokynov Objednávateľa) najneskôr v čase 
potrebnom na letiskové odbavenie a spôsobí tým, že táto osoba zmešká odlet, Objednávateľ má voči 
Poskytovateľovi právo na vrátenie celého finančného plnenia poskytnutého za obstaranie tejto letenky a tiež 
na náhradu škody, ktorá Objednávateľovi preukázateľne vznikla.  

 
4. Ak Objednávateľ alebo ním určená osoba neprevezme objednanú letenku ani v čase potrebnom na letiskové 

odbavenie a/alebo neposkytne Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť potrebnú na prevzatie letenky, čím 
spôsobí prepadnutie letenky, uhradí Objednávateľ cenu letenky v plnom rozsahu a škodu, ktorá tým bola 
Poskytovateľovi preukázateľne spôsobená.  

 
5. Poskytnutie predmetu Dohody v rozpore s Požiadavkou sa považuje za vadné plnenie. Objednávateľ je 

oprávnený vadné plnenie odmietnuť po tom, čo vadu zistil a zároveň je povinný bez zbytočného odkladu 
zaslať Poskytovateľovi emailom správu o vadách spolu s nárokmi, ktoré v súvislosti s vadným plnením 



 
 
 

uplatňuje.  
 

6. V prípade odôvodnenej reklamácie je Poskytovateľ povinný reklamáciu vybaviť bez akéhokoľvek meškania 
a bez nároku na odplatu.  
a) V prípade, ak bolo vadné plnenie identifikované pred plánovaným letom, je Poskytovateľ povinný 

zabezpečiť letenku a/alebo inú službu predmetu Dohody v súlade s Požiadavkou. 
b) V prípade, ak bolo vadné plnenie identifikované v čase, kedy nebude možné plánovaný let realizovať 

a/alebo realizovať inú službu predmetu Dohody, je Poskytovateľ povinný uhradiť Objednávateľovi škodu, 
ktorá mu preukázateľne vznikla, pričom nie je oprávnený za vadne vykonanú službu predmetu Dohody 
požadovať finančné plnenie podľa tejto Dohody. 

 
7. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté porušením povinností Poskytovateľa podľa Dohody.  

  
Článok IX 

Zánik Dohody a sankcie 
 

1. Dohoda zaniká:  
a) písomnou výpoveďou Dohody ktoroukoľvek stranou, aj bez udania dôvodu, a to s výpovednou lehotou 3 

(troch) mesiacov, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení 
výpovede druhej strane, 

b) vzájomnou písomnou dohodou strán,  
c) uplynutím dojednanej doby podľa čl. II ods. 1 Dohody, na ktorú sa Dohoda uzatvára alebo vyčerpaním 

maximálneho finančného limitu uvedeného v čl. V ods. 1 Dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane 
skôr, 

d) písomným odstúpením od Dohody v prípadoch, ktoré ustanovuje Dohoda alebo zákon.  
 

2. Dohoda podľa odseku 1 písm. b) tohto článku musí byť uzatvorená písomne, podpísaná oboma stranami 
a musí obsahovať dohovor o vzájomnom vyrovnaní nevysporiadaných majetkovoprávnych vzťahov 
vzniknutých v súvislosti s Dohodou, inak je neplatná.  

 
3. Odstúpenie od Dohody je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej strane. Odstúpenie 

musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod 
odstúpenia, inak je neplatné. Odstúpením od Dohody sa Dohoda neruší od počiatku, ale až odo dňa doručenia 
odstúpenia druhej strane.  

 
4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Dohody pri podstatnom porušení Dohody Poskytovateľom, pričom 

za podstatné porušenie Dohody Poskytovateľom sa považuje najmä ak: 
a) Poskytovateľ opakovane porušil svoje povinnosti uvedené v Dohode, a teda neposkytol požadovaný 

predmet Dohody alebo jeho časť v termínoch a podľa podmienok podľa Dohody, 
b) Poskytovateľ neodstránil vady predmetu Dohody podľa pokynov Objednávateľa, 
c) Bol na Poskytovateľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo 

bol návrh na jeho vyhlásenie zamietnutý pre nedostatok majetku alebo vstúpil do likvidácie alebo bolo 
začaté konanie o reštrukturalizácii,  

d) Poskytovateľ pri plnení predmetu Dohody závažným spôsobom porušil práva tretích osôb, 
e) Objednávateľ má na základe dôveryhodných informácií dôvodné podozrenie, že Poskytovateľ alebo jeho 

subdodávateľ uzavrel v danom verejnom obstarávaní alebo počas plnenia Dohody, s iným hospodárskym 
subjektom Zmluvu narúšajúcu hospodársku súťaž, 

f) Poskytovateľ porušil povinnosti vyplývajúce z čl. VI ods. 2 písm. a), b), c) e), f) a ods. 6 Dohody, 
g) Poskytovateľ porušil povinnosti vyplývajúce z VII ods. 2, ods. 3 a ods. 5 Dohody. 

 
5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Dohody aj podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní. 
 



 
 
 

6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Dohody aj podľa § 15 ods. 1 zákona o registri partnerov vereného 
sektora alebo ak zistí, že došlo k porušeniu zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia 
alebo ak v registri partnerov verejného sektora nie je oprávnená osoba zapísaná dlhšie ako 30 (tridsať) dní. 

 
7. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Dohody pri podstatnom porušení Dohody Objednávateľom, pričom za 

podstatné porušenie Dohody Objednávateľom sa považuje, ak je Objednávateľ v omeškaní s platbou za 
faktúru o viac ako 30 (tridsať) dní po jej splatnosti.  

 

8. Predčasné ukončenie Dohody, bez ohľadu na to, ktorá strana Dohodu vypovedala alebo od nej odstúpila, sa 
nedotýka zodpovednosti Poskytovateľa za vady dovtedy dodaného predmetu Dohody. 

 
9. V prípade porušenia povinnosti Poskytovateľa uvedenej v čl. VI ods. 2 alebo ods. 6 Dohody, má Objednávateľ 

nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % z celkovej ceny za plnenie predmetu Dohody uvedenej 
v článku V ods. 1 Dohody za každý aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti, aj v prípade ak využije 
právo odstúpiť od Dohody. 

 
10. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry, môže Poskytovateľ požadovať od Objednávateľa úrok 

z omeškania vo výške určenej v súlade s Obchodným zákonníkom a nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z., 
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 
11. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Dohody bez akýchkoľvek sankcií v prípade, ak boli zo strany riadiaceho 

orgánu identifikované zistenia porušenia zákona o verejnom obstarávaní, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na 
výsledok zadávania zákazky, a to v rámci finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 
a audite a zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
12. Nárok na zaplatenie akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto Dohody sa nedotýka nároku na náhradu škody 

v celom rozsahu. Zmluvné pokuty podľa Dohody sú splatné do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na 
zaplatenie zmluvnej pokuty Poskytovateľovi. Úroky z omeškania uplatňované voči Objednávateľovi sú splatné 
do 30 dní od doručenia písomnej výzvy na zaplatenie. Ustanovenia čl. V Dohody sa pre fakturáciu zmluvnej 
pokuty podľa Dohody použijú primerane.  

 
Článok X 

Doručovanie a komunikácia strán Dohody 
 

1. Komunikácia podľa Dohody medzi stranami bude prebiehať prostredníctvom kontaktných osôb uvedených 
v ods. 6 tohto článku. 
 

2. Zmenu kontaktnej osoby podľa ods. 6 tohto článku si strany oznámia písomne, nevyžaduje sa uzavretie 
dodatku k Dohode. 

 
3. Všetky oznámenia medzi stranami týkajúce sa plnenia predmetu Dohody musia byť vykonané v písomnej 

podobe a doručené poštou alebo osobne do podateľne Objednávateľa alebo elektronicky prostredníctvom 
emailu. Písomnosti, predmetom ktorých je zmena alebo ukončenia Dohody musia byť doručené buď osobne 
do podateľne Objednávateľa alebo na adrese sídla Poskytovateľa, alebo doporučenou zásielkou zaslanou  
prostredníctvom pošty na adresu sídla strany uvedenú v záhlaví Dohody. 

 
4. Akákoľvek písomná komunikácia medzi stranami sa na účely plnenia predmetu Dohody bude považovať za 

doručenú v prípade:  
a) doručovania e-mailom, okamihom doručenia potvrdenia od príjemcu o prijatí, pričom príjemca nie je 

oprávnený vo vlastnom e-mailovom nastavení odosielateľovi odmietnuť odoslanie potvrdenia o prijatí e-
mailu,   



 
 
 

b) osobného doručovania alebo doručovania prostredníctvom kuriérskej služby, okamihom jej prijatia 
oprávnenou osobou strany,   

c) doručovania doporučenou zásielkou, k dátumu uvedenému na potvrdení o doručení zásielky alebo na 
potvrdení o tom, že zásielku nebolo možné doručiť. 
 

5. Za deň doručenia zásielky strane, ktorej bola adresovaná, sa považuje aj deň:  
a) v ktorom ju táto strana odmietla prijať,  
b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie  na pošte alebo  
c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval”, „adresát je 

neznámy” alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.  
 

6. Strany Dohody sa dohodli, že za Poskytovateľa sú kontaktnými osobami  Juraj Pardubsky Dis., Mgr. Eva 
Diskova, Mgr. Andrej Sladovník / tel. ................,  , e-mail: mzv@faveo.sk  ktoré budú Objednávateľovi plne k 
dispozícii v čase od 8:00 hod. do 18:00 hod. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť 
kontaktné osoby, nová osoba/nové osoby musí/musia byť bez zbytočného odkladu oznámené 
Objednávateľovi, pričom táto výmena osoby/osôb nevyžaduje dodatok k Dohode. Za Objednávateľa je 
kontaktnou osobou PhDr. Alžbeta Paluková /tel. ................, e-mail  …………… , pričom Objednávateľ má 
právo oznámiť Poskytovateľovi aj ďalšiu/inú kontaktnú osobu, pričom toto oznámenie nevyžaduje dodatok 
k Dohode. 
 

7. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi Službu Helpdesku každý deň, počas 24 hodín na čísle 
0948 267 268. 

Článok XI 
Dôverné informácie 

 
1. Všetky informácie, ktoré si strany pre splnenie predmetu Dohody navzájom poskytli počas rokovaní pri 

príprave Dohody, sa považujú za dôverné a poskytnúť tieto informácie tretej osobe môže strana len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase druhej strany. Uvedené informácie sa každá strana zaväzuje chrániť ako 
vlastné, využívať ich len v súvislosti s plnením predmetu Dohody, nezneužívať a nesprístupniť ich tretím 
osobám. Dôverné informácie nemôžu byť sprístupnené tretej osobe bez výslovného predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej strany, ak Dohoda neustanovuje inak. Za dôverné informácie sa na účely Dohody 
považujú aj všetky informácie, údaje alebo iné skutočnosti, o ktorých sa strana dozvedela na základe a/alebo 
v spojení s Dohodou (ďalej len „dôverné informácie“). 

 
2. Každá strana je povinná, ak z Dohody alebo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak, 

zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a je povinná zabezpečiť, aby žiadna dôverná informácia 
nebola sprístupnená tretej osobe bez súhlasu druhej strany, a to či už úplne alebo čiastočne.  

 
3. Tento záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu.  

 
4. Povinnosť mlčanlivosti sa neaplikuje v prípade, ak strana preukáže, že:    

a) je povinná predmetnú dôvernú informáciu sprístupniť a/alebo zverejniť na základe všeobecne záväzného 
právneho predpisu alebo   

b) dôverná informácia sa stala všeobecne známa bez porušenia povinnosti druhej strany.    
 

5. V prípade, ak strana má v úmysle dôvernú informáciu sprístupniť, je povinná o tom bez zbytočného odkladu 
vopred písomne informovať druhú stranu.   

 
6. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje:    

a) ak je dôverná informácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnemu zástupcovi, daňovému poradcovi 
alebo audítorovi strany, ak tieto osoby budú preukázateľne zaviazané k povinnosti mlčanlivosti;    

mailto:mzv@faveo.sk


 
 
 

b) zverejnenie Dohody v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.  
 

Článok XII 
Ochrana osobných údajov 

 
1. Strany Dohody majú zavedenú štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných 

technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, 
minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a 
dostupnosti osobných údajov. Zmluvné strany spracúvajú osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) (ďalej len “GDPR”), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

2. Objednávateľ je podľa článku 4 ods. 7 GDPR prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov. 
 
3. Ustanovenie tohto článku Dohody je zmluvou podľa čl. 28 ods. 3 GDPR., pričom na účely tohto článku Dohody 

dotknutými osobami sú zamestnanci Objednávateľa vysielaní Objednávateľom na pracovné cesty v súvislosti 
s plnením ich pracovných povinností (ďalej len „Dotknuté osoby“).  

 
4. Poskytovateľ ako sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Dotknutých osôb odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto Dohody len na základe a v súlade s Dohodou a podľa pokynov Objednávateľa 
ako prevádzkovateľa.  

 
5. Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb je zabezpečenie plnenia pracovných povinností 

Dotknutých osôb, ktoré sú povinní realizovať na pracovných cestách. 
 

6. Zoznam osobných údajov Dotknutých osôb, ktoré sú predmetom spracúvania:  
a) meno a priezvisko cestujúceho, 
b) pohlavie, 
c) dátum narodenia, 
d) číslo pasu/občianskeho preukazu cestujúceho,   
e) kontaktný telefón cestujúceho, 
f) e-mailová adresa cestujúceho. 
 

7. Osobné údaje o Dotknutých osobách sa získavajú od Objednávateľa.  
 

8. Na spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb sa nevyžaduje súhlas Dotknutej osoby, právnym základom 
spracovania osobných údajov je oprávnený záujem Objednávateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.  

 
9. Poskytovateľ ako sprostredkovateľ je oprávnený: 

a) spracúvať osobné údaje, 
b) kontrolovať konzistentnosť poskytovaných údajov,   
c) vyhľadávať osobné údaje o Dotknutých osobách za účelom ich aktualizácie, opravy alebo zabezpečenia 

vecnej a časovej logickosti údajov,   
d) uchovávať osobné údaje, a to výhradne na nevyhnutnú dobu,  
e) aktualizovať osobné údaje na základe požiadaviek prevádzkovateľa a dotknutých osôb. 
 

10. Poskytovateľ ako sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Dotknutých osôb po dobu účinnosti 
tejto Dohody, najneskôr počas trvania účelu spracúvania. V prípade smrti Dotknutej osoby je oprávnený 
spracúvať jeho osobné údaje najdlhšie do jedného roka od smrti Dotknutej osoby. Následnú likvidáciu údajov 
zabezpečí v súlade s ustanoveniami GDPR. 



 
 
 

 
11. Poskytovateľ ako sprostredkovateľ zabezpečí, že všetky ním určené osoby boli pred spracúvaním osobných 

údajov poučené o zásadách spracúvania osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti. 
 
12. Objednávateľ ako prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na odbornú, technickú, 

organizačnú a personálnu spôsobilosť sprostredkovateľa a jeho schopnosť zaručiť ochranu práv dotknutých 
osôb.  

 
13. Poskytovateľ ako sprostredkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov podľa GDPR. 

 
14. Poskytovateľ ako sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred odcudzením, stratou, 

poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním. Na tento účel prijme primerané technické, 
organizačné a personálne opatrenia obsiahnuté v bezpečnostnej dokumentácii.  

 
15. Objednávateľ ako prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od Poskytovateľa ako sprostredkovateľa 

preukázanie vykonania všetkých predpísaných bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov podľa 
predchádzajúceho ustanovenia.  

 
16. Poskytovateľ ako sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi všetky škody, ktoré mu vzniknú v 

súvislosti s nedodržaním ustanovení Dohody o ochrane osobných údajov zo strany sprostredkovateľa.  
  

Článok XIII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Strany vyhlasujú, že Dohoda jasne a zrozumiteľne vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu byť viazaný jej obsahom. 

Ďalej spoločne vyhlasujú, že si Dohodu pozorne prečítali, porozumeli jej a na dôkaz súhlasu s ňou ju podpisujú. 
 

2. Akékoľvek zmeny Dohody je možné uskutočniť len v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní a vo forme 
písomných dodatkov podpísaných oboma stranami. 
 

3. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania stranami Dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.  
 

4. Ostatné, v Dohode neupravené práva a povinnosti strán, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka v platnom znení a s ním súvisiacimi právnymi predpismi účinnými v Slovenskej republike. 
 

5. Strany sa zaväzujú prípadné spory z Dohody prednostne riešiť zmierom a dohodou. V prípade, že zmier 
nebude dosiahnutý, spor z právnych úkonov z realizácie predmetu Dohody bude predložený vecne a miestne 
príslušnému súdu Slovenskej republiky. 
 

6. Dohoda je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, 4 (štyri) pre Objednávateľa a 2 (dva) pre Poskytovateľa. 
 

7. Neoddeliteľnou súčasťou Dohody sú prílohy: 
Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu Dohody  
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov (v prípade plnenia prostredníctvom subdodávateľov)  
Príloha č. 3: Špecifikácia ceny 

 
Za Objednávateľa:       Za Poskytovateľa: 
 

........................................................    ............................................................. 
Veronika Remišová,  podpredsedníčka vlády a ministerka   Dr. Adriána Sladovníková 
     investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR      konateľ FAVEO, s. r. o. 



 
 
 
Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu Dohody 

 
Predmet zákazky: „Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných 
pracovných cestách pre potreby Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky“ na obdobie 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody, alebo do 
vyčerpania sumy určenej ako predpokladaná hodnota zákazky, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane 
skôr.  

 
Podrobný opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je zabezpečenie jednosmernej a/alebo spiatočnej leteckej prepravy zamestnancov 
verejného obstarávateľa a osôb určených verejným obstarávateľom pri zahraničných pracovných cestách z 
Viedne (letisko Schwechat) alebo Bratislavy do destinácií podľa Tabuľky č. 1, ktorá obsahuje zoznam 
destinácií, do ktorých verejný obstarávateľ plánuje zabezpečiť leteckú prepravu počas trvania Rámcovej 
dohody. Verejný obstarávateľ stanovil maximálne množstvá leteniek na obdobie 36 mesiacov, resp. do 
vyčerpania sumy určenej ako predpokladaná hodnota zákazky podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 
Verejný obstarávateľ požaduje komplexné a operatívne poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním 
jednosmerných a/alebo spiatočných leteniek v ekonomickej triede v závislosti od požiadavky verejného 
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ požaduje primárne priame lety, akceptovateľný je 1 prestup v rámci 
jedného letu. Požiadavky na zabezpečenie letenky/leteniek budú dodávateľovi zasielané v prípade 
plánovaných zahraničných pracovných ciest viac ako 72 hodín pred uskutočnením zahraničnej pracovnej 
cesty zamestnanca alebo osoby určenej verejným obstarávateľom. V prípade mimoriadnej zahraničnej 
pracovnej cesty bude požiadavka na zabezpečenie letenky zasielaná najneskôr 48 hodín pred odletom. 
Zahraničné pracovné cesty trvajú v priemere 2 až 3 dni. V prípade prepravy osôb prostredníctvom 
nízkonákladových leteckých spoločností musí byť v cene letenky zahrnutá aj cena za podanú batožinu (15 
kg), ktorú prepravovaná osoba odovzdá pri check-ine a je umiestnená v batožinovom priestore. V rámci 
predmetu zákazky okrem zabezpečenia leteckej prepravy osôb požaduje verejný obstarávateľ zabezpečiť aj 
služby súvisiace s leteckou prepravou, a to technickú a administratívnu podporu, informačné služby. 
Poskytovateľ je povinný: 

• vybrať pre verejného obstarávateľa optimálne, t. j. časovo a ekonomicky najvýhodnejšie letecké 
spojenie do destinácií na základe e-mailovej požiadavky verejného obstarávateľa, 

• zabezpečiť kontaktného manažéra a prevádzkového pracovníka počas platnosti zmluvného vzťahu, 
ktorý bude k dispozícií počas pracovných dní v pracovnej dobe od 08:00 do 18:00 hod, a zadanie 
špeciálnej telefónnej linky slúžiacej výhradne pre objednávky objednávateľa a tiež zabezpečenie 
špeciálnej e-mailovej adresy pre komunikáciu výlučne s objednávateľom, 

• spracovanie detailného náhradného plánu plnenia v prípade, ak prevádzka, ktorá zodpovedá za plnenie 
zmluvy je neschopná prevádzky (živelná pohroma, dlhodobý výpadok prúdu a pod., využitie dátových 
zariadení), 

• zabezpečiť pre verejného obstarávateľa okamžitú rezerváciu letenky po jej potvrdení kontaktnou 
osobou verejného obstarávateľa a doručiť letenku elektronicky poštou verejnému obstarávateľovi 
v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa, 

• zabezpečiť pre verejného obstarávateľa leteckú prepravu osôb do zvolených destinácií na základe 
požiadavky verejného obstarávateľa, 

• zabezpečiť bezplatné storno rezervácie nevystavenej letenky, 

• poistenie storna vystavenej letenky do výšky 100 % z ceny letenky, 

• zabezpečiť zmenu rezervácie letenky (napr. zmena letu, zmena miesta alebo trasy, bez obmedzenia až 
do dňa vystavenia letenky a za podmienok jednotlivých leteckých spoločností), 

• zabezpečiť prepravu zamesntancov alebo osôb určených verejným obstarávateľom z letiska Viedeň do 
miesta v rámci Bratislavy pre 15 % letov z maximálneho počtu letov stanovených verejným 
obstarávateľom. Pod pojmom „do miesta v rámci Bratislavy“ má verejný obstarávateľ na mysli mestské 
časti v rámci Bratislavy, kde prepravovaná osoba má svoje bydlisko (presná adresa). 

• poskytnúť verejnému obstarávateľovi nepretržité asistenčné služby v nasledovnom rozsahu: 
a) kontaktná telefónna linka 24 hodín denne 7 dní v týždni; pomocou slovensky alebo česky hovoriacej 

osoby nepretržite počas celého roku vrátane dní pracovného pokoja na riešenie urgentných situácií: 



 
 
 

rezervácií, zmien, stornovania vystavených leteniek, riešenie problémov počas pracovných ciest, 
b) predcestovnej, technickej a administratívnej asistencie, a to najmä zmeny v rezerváciách leteniek 

a stornovanie vystavených leteniek na základe požiadavky objednávateľa, zaobstaranie náhradnej 
letenky, ak osoba, na ktorú bola vystavená letenka, nemohla nastúpiť na pôvodne objednaný let 
z dôvodu na strane objednávateľa, poskytovateľ alebo leteckého prepravcu, alebo z dôvodu vyššej 
moci, 

c) pomoc a súčinnosť pri riešení reklamácií súvisiacich s leteckou prepravou, 
d) poskytovanie dodatočných údajov a dokumentov požadovaných zo strany leteckej spoločnosti. 

• poskytnúť verejnému obstarávateľovi informačné služby v nasledovnom rozsahu:  
a) poradenstvo a konzultácie v oblasti rezervácií leteniek a ostatných cestovných dokladov, 
b) informácie o povinnosti vybavenia vstupného cestovného víza do krajiny príletu (resp. tranzitného 

víza), 
c) presný časový a geografický plán prepravy, a to dátum a miesto požadovaného odletu a príletu 

s uvedením prípadných prestupov a dĺžky letu, 
d) povinnosti ohľadom vízových, zdravotných, bezpečnostných a iných požiadaviek na vstup, resp. 

tranzit jednotlivými destináciami, 
e) dodatočných údajoch a dokumentoch požadovaných zo strany leteckej spoločnosti súvisiacich 

s výzvou, 
f) o štruktúre ceny letenky vrátane letiskových poplatkov a ostatných povinných poplatkov, 
g) o možnostiach bezplatnej zmeny alebo úpravy letenky (zmena letu, zmena miesta alebo trasy, bez 

obmedzenia až do dňa vystavenia letenky a za podmienok jednotlivých leteckých spoločnosti), 
h) leteckej spoločnosti. 

 
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a poskytovateľom služby bude prebiehať výlučne 
v slovenskom alebo českom jazyku, resp. prostredníctvom určených e-mailových adries, resp. 
prostredníctvom na to určených osobitných telefonických kontaktov uvedených v rámcovej dohode. 
V odôvodnených prípadoch, na požiadanie verejného obstarávateľa poskytovateľ predloží objednávateľovi 
potrebnú dokumentáciu aj v anglickom jazyku. 
 
Tabuľka č. 1 Zoznam destinácií a maximálny počet leteniek 
 

DESTINÁCIA/Letenka Maximálny počet plánovaných letov na obdobie 36 mesiacov 

Amsterdam 53 

Atény 23 

Barcelona 113 

Belehrad 15 

Berlín 68 

Brusel 1 448 

Bukurešť 113 

Hague 15 

Helsinki 83 

Kodaň 45 

Krakow 23 

Londýn 98 

Luxemburg 60 

Malta 23 

New York 15 

Nice 8 

Paríž 173 

Varna 8 

Sofia 98 

Soul 8 

Tallin 60 



 
 
 

DESTINÁCIA/Letenka Maximálny počet plánovaných letov na obdobie 36 mesiacov 

Varšava 70 

Washington DC 15 

Zagreb 23 

Ženeva 60 

Boston 8 

Tel Aviv 30 

San Francisco 8 

Riga 15 

Mníchov 15 

Florencia 8 

Dubaj 8 

Dublin 8 

Edinburg 23 

Lisabon 53 

Miláno 8 

Orlando, USA 8 

Rím 30 

Vilnius 23 

Bern 8 

Frankfurt 8 

Ľubľana 8 

Madrid 23 

Malaga 8 

Stuttgart 15 

Oslo 8 

Bergen 8 

Zürich 8 

Reykjavík 15 

Larnaca 14 

Štokholm 14 

Kyjev 8 

Peking 15 

Palermo 8 

Kišiňov 8 

Rovaniemi 8 

Bologna 8 

Bari 8 

Burgas 8 

Cagliari 8 

Podgorica 8 

Istanbul 8 

Dubrovnik 15 

Stavanger  8 

Sumár/Spolu 3 218 

  



 
 
 
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov (v prípade plnenia prostredníctvom subdodávateľov) 
 

P. č. 
Obchodné meno a sídlo 

subdodávateľa 
IČO % podiel na 

zákazke 
Predmet 

subdodávok 
1.     
2.     
3.     

 
  



 
 
 
Príloha č. 3: Špecifikácia ceny 

 

P. č. Popis položky Cena v EUR  

1. 
Odplata za vystavenie letenky do a v rámci krajín Európy nad 
rámec poplatku určeného leteckou spoločnosťou, vyjadrená 
v EUR bez DPH 

0,00 

2. 
Výška bonusu za každých 10 000 EUR obratu bez DPH, 
vyjadrená v EUR bez DPH  

150,00 

3. 
Odplata za vystavenie letenky do a v rámci krajín mimo 
Európy nad rámec poplatku určeného leteckou 
spoločnosťou, vyjadrená v EUR bez DPH  

0,00 

4. 

Cena poplatku za zabezpečenie autodopravy cestujúceho do 
Bratislavy po prílete na letisko Viedeň (Schwechat), pre 15 % 
letov z maximálneho počtu letov stanovených verejným 
obstarávateľom, vyjadrená v EUR bez DPH 

15,00 

 


