Číslo zmluvy objednávatera: 2022-0024-1105110
Č(slo zmluvy dodávatel'a:

Dohoda o elektronickej fakturácii
uzatvorená v zmysle ust.§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník")

l.
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČDPH:
Zapísaná:

ZMLUVN~ STRANY

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava

35829141
SK2020261342
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č.:

2906/B
Bankové spojenie:

TATRA BANKA, a. s. Bratislava

lBAN:

SK3011000000002620191900

BIC:
Zastúpená:

TATRSKBX
Ing. Ján Oráč, výkonný riaditeľ sekcie financií na základe plnej moci

Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných: Mgr. Lívia Kovács, vedúci odboru registratúry
(ďalej len "objednávater" alebo "SEPS")

a
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČDPH:
Zapísaná:
Bankové spojenie:

Entia s.r.o.

TATRA BANKA, a. s. Bratislava

lBAN:

SK5811000000002927836208

Sekýľska 18, 841 06 Bratislava
35937122
SK2022015633

OR Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sro, vložka č. 36176/B

BIC:
TATRSK BX
Zastúpená:
Ing. Rastislav Geschwandtner, konateľ
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných: Ing. Rastislav Geschwandtner, konateľ

(ďalej len "dodávateľ"}

(ďalej spolu len "Zmluvné strany" alebo jednotlivo ako "Zmluvná strana")
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ll.

2.1
2.2

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú Dohodu o elektronickej fakturácii (ďalej len "Dohoda
") v súvislosti
s poskytovaním prekladaterských a tlmočníckych služieb.
Zmluvné strany uzatvárajú túto Dohodu za účelom deklarovania záväznej formy
fakturácie
plnení vyplývajúcich zo všetkých zmluvných vzťahov s dodávateľom.

111.

PREDMET DOHODY

3.1

Na účely fakturácie za riadne a včasné plnenie poskytovaných prekladateľských a
tlmočníckyc h
služieb na základe akéhokoľvek platne uzatvoreného zmluvného vzťahu medzi
Zmluvnými
stranami sa Zmluvné strany dohodli na používaní elektronickej formy fakturácie.

3.2

Faktúra bude zasielaná z e-mailovej adresy rastislav@entia.sk. Faktúra sa považuje
za doručenú
v elektronickej forme výlučne na adresu efakturv@sepsas.sk. Elektronická faktúra
doručená na
inú e-mailovú adresu sa nepovažuje za elektron ickú faktúru do ručenú objednávaterovi
v zmysle
tejto Dohody.

3.3 Objednávater podpisom tejto Dohody uderuje dodávaterovi súhlas v zmysle ustanove
nia § 71
ods. l písm. b) zákona o DPH, aby vystavoval a spracúval faktúry v elektronickej forme.

3.4

Faktúra musí obsahovať všetky náležit osti podra zákona číslo 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH"), označenie čísla
Objednávky
podra evidencie objednávatera a č íslo bankového účtu v tvare IBAN.

3.5

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 3.4 tejto
Dohody,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju dodávateľovi na doplnenie . V takom
prípade sa preruší
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opraven
ej faktúry

objednávateľovi.

3.6

Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia objednávateľovi.

IV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1

Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
a uzatvára sa
na dobu neurčitú.

4.2

Zmluvné strany sa dohodli, že vyl učujú použitie všetkých ustanovení Obchodného
zákonníka
o odstúpení od zmluvy na právny vzťah založený Dohodou. Dohodu je možné
ukončiť pred
uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená iba vzájomnou dohodou Zmluvných strán.
Dohodu možno meniť alebo dopfňať len vo forme písomných dodatko v podpísan
ých oboma
Zmluvnými stranami.
Na výslovne neupravené právne vzťahy vyplývajúce z Dohody sa aplikujú
ustanovenia
Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych
predpisov
platných na území Slovenskej republiky.

4.3
4.4
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4.5

V prípade vzniku akéhokorvek sporu alebo rozdielneho názoru medzi Zmluvnými stranami
v súvislosti s Dohodou, vrátanie akéhokorvek problému týkajúceho sa jej platnosti, resp.
ukončenia, sa budú Zmluvné strany snažiť vyriešiť predovšetkým vzájomnými rokovaniami.

4.6

V prípade, že akékoľvek ustanovenie Dohody je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo
nevykonaterným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných
ustanovení Dohody, pokia r to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
samotná povaha takéhoto ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu,
nahradiť ho ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli
Zmluvných strán v čase uzatvorenia Dohody.

4.7

Dohoda je uzatvorená v dvoch (2) rovnopisoch, pre každú Zm luvnú stranu po jednom (1)
rovnopise.

4.8

Zmluvné strany vyhlasujú, že Dohoda nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite
a zrozumiterne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje
alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vo rnosť nie je žiadnym
spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie Dohody a jej plnenie je možné, sú
oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k Dohode pripájajú svoje
v la stnoručné podpisy.

4.9

Zmluvné strany sa dohodli, že Dohoda a daňové doklady súvisiace s Dohodou budú zverejnené
takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry vyplýva z § Sa
a Sb zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Tým nie je
dotknutá ochrana utajovaných skutočností, ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana
obchodného tajomstva, ako aj ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré zverejnenie
obmedzujú, alebo vyl učujú . Taktiež nie je dotknuté ustanovenie čl. IV. ods. 1 tejto Dohody.

V Bratislave dň

ll

f>~( ~ ('Wť-

" ....................... dňa .................. .

Ing. Ján Oráč

Ing. Rastislav Geschwandtner

výkonný riaditer sekcie financií

konater

na základe plnej moci
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