
nÁvrcovÁ DoHoDA o PosKYTovłľÍ sĺ-uŽrnľ ĺ.roĺzorglsľč
uzavretá podlä ust. $ 269 ods. 2 a nasl. zttkona č,' 5l3ll99l Zb. obchodného zákonníka v znení

neskoľších pľedpisov

CI.I.
Zmluvné stľany:

Názov:
Sídlo:
Štatut'ĺľny oľgán:
ICO:
DIč:
Bankové spojenie:
Císlo űčtu:
Pľávna foľma:

(d'alej len,,Objednávatel''')

obchodné meno/meno a pľiezvisko:

Síd lo/iVliesto pod nikania :

štatutáľny oľgán:
ICO:
zap-ísaný v oR/ŽR:
DIC:
łankové spojenie:
Císlo rĺčtu:

Slovenská inovačná a energeticlcí agentúľa
Bajkalská Ż7,829 77 Bľatislava
JUDľ. Svetlana Gavoľová, geneľálna riaditelka
00002801

štátna pľísp evková or ganizánia zr iadená ľozhodnutím
Ministľa hospodáľstv a č. 63 l 1999 s účinnostbu od
l.5.1999 v zneni nadvŁujúcich rozhodnutí

Univeľzitná vedeckotechnĺclcí spoločnost'
PROJEKT
TECHNICKÁ LINIVERZITA ZvoLEN, ul. T. G.
Masaryka 24, 960 53 Zvolen
doc. Ing. Jaľoslav Rašner, CSc' _ predseda WTS
35986425
MV SR dňa 15.01.1999 ě. spisu WS/l-900/90-14077

Đ

(ďalej len,,Poskytovatel')

čr. rĺ
Pľedmet dohody

Predmetom tejto zmluvy je zźxäzok Poskýovatelä vykonať pre objednávateľa ,,Laboratórne
rozbory zźkladných tzikálno-chemicĘch charakteristík paliva a tuhých zvyškov po hoľení
pľe regionálnu pobočku objednávatelä v Tľenčíne, podl'a tejto zmluvy, v nasledovnom
rozsahu:

a. laboľatóľny ľozboľ paliva v rozsahu _ celková voda, popol v bezvodej vzoľke,
horl'avina, spalbvacie teplo, ýhľevnosť v pôvodnej vzoľke

b. laboratóľny rozboľ tuhých zvyškov po hoľení - obsah hoľl'aviny v pôvodnej vzoľke

(činnosť podl'a písm. a) a písm. b) dälej len ako ,,predmet zmluvy" alebo "laboľatórny
rozboť').

2. Na základe ýsledkov vykonaného laboratórneho ľozboru poskytovatel'vypľacuje písomný
protokol o ľozbore vzorĘ paliva a písomný protokol o rozborę tuhých zrryškov po hoľení za
katdű vzoľku samostatne. objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovatelbvi všeĘ
potľebné informácie, podklady, potrebnú súčinnosť a zaplatiť poskýovatelbvi dohodnutu
cenu v súlade s článkom IV' tejto zmluvy.

čĺ. rrr
čas a miesto plnenia



l. Poskýovateľ sa zavdzuje vykonávať pľe objednávatelä pľedmet dohody špecifikovaný
v ělánku ĺI bod 1. na základe čiastkoých písomných objednávok objednávatel'a, podl'a tejto
zmluvy a podl'a opisu pľedmetu zźlkazĘ, ktoľá tvoľí pľílohu č. l tejto zmluvy.

2. Písomné objednávĘ na vykonanie laboratórneho rozboru bude objednávatel' doručovať
poskýovatelbvi osobne alebo pľostľedníctvom kuľiéľa na adresu sídla poskytovateľa alebo na
inú adresu písomne oznámenú posĘrtovatelbm spolu so vzoľkami. Poskýovatel' je povinný
písomne potvľdiť pľijatie objednávky a vzoriek na vykonanie laboľatórneho ľozboru.

3. Poskýovatel' je povinný vykonať laboľatóľny ľozbor a dodať písomné protokoly podl'a ělánku
II ods. 2. tejto zmluvy najneskôľ do l0 dní odo dňa doručenia písomnej objednávky
objednávatel'a, pokial' sa s objednávateľom písomne nedohodne inak. Laboľatóľny rozbor sa
považuje za vykonaný okamihom doruěenia písomného pľotokolu o výsledkoch laboľatóľneho
rozboru objednávatelbvi na adresu: Slovenská inovaěná a energetická agentűra_ Regionálna
poboěka Trenčín, Hurbanova 59,9|1 00 Treněín, alebo na inú adresu písomne oznámenú
objednávatelbm' 

čl. rv
Cenaza pľedmet dohody a platobné podmÍenĘ

l. Cena za predmet dohody podl'a ěl. II bod 1. tejto dohody bola stanovená dohodou zmluvných
stľán v súlade so zákonom ě. 1811,996 Z. z. o cenách v znení neskoľších pľedpisov a vyhlášky
MF sR č,. 8711966 Z. z., ktorou sa vykonźxa zákon č,. 1811.996 Z. z. o cenách v zneĺí
neskorších predpisov.

2. Cenaza pľedmet zmluvy je
a) Cena celkom v EUR s DPH za laboratómy ľozbor vzoriek paliva

Názov položky MJ
Max.
počet
MJ

Jednotková
cena

v EUR
bęz DPH

Cena
celkom
v EUR

bez DPH

DPH20Yo

Cena celkom
v EUR
vľátane
DPH

Laboľatóľny rozboľ
vzoľky paliva ks 40 50,50 2020,00

neplatca
DPH 2020,00

b) Cena celkom v EUR s DPH zalaboratőmy rozboľ vzoľiek tuhých zvyškov po horení

Názov položky MJ
Max.
poěet
MJ

Jednotková
cena

v EUR
bez DPH

Cena
celkom
v EUR

bez DPH

DPH20%

Cena celkom
v EUR
vľátane
DPH

Laboľatórny rozboľ
vzorky tuhých nryškov ks 50 19,00 950,00

neplatca
DPH 950,00

3. Cena za pľedmet zmluvy je konečná. Dohodnutá cena zahŕňa všetky výdavky anáklady
poskytovatel'a, najmä náklady na prevzatie vzoriek paliva, ľesp. tuhých zvyškov po hoľení
avykonanie laboratórnych rozboľov, vyhotovenie písomných protokolov o qýsledku
laboľatóľnych ľozboľov a pod.

4. objednávatel'neposkytne posĘrtovatelbvi pľeddavok nazrealizovanie predmetu zmluvy.
5. objeđnávatel' je povinný uhľadiť cenu za jednotliqý laboľatórny ľozbor po jeho vykonaní na

zźklade faktúry vystavenej posĘrtovatelbm na úěet posĘrtovatel'a uvedený v záhlaví Ęto
dohody a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia faktriry objednávatelbvi. Faktúľa musí
obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnými právnymi pľedpismi a musí
bý vystavená v súlade s touto zmluvou. Neođdelitelhou súěasťou faktúry musí byť kópia
objednávky. V opačnom pľípade je objednávatel' oprávnený faktúru poskýovatelbvi vľátiť
v lehote splatnosti faktúry a požadovať vystavenie opľavenej alebo novej faktúry' Nová lehota
splatnosti zaěina plynúť odo dňa doľučenia opravenej resp. novej faktúry. Zmluvné stľany sa
dohodli, že tźúo doba sa nebude považovať za dobu omeškania objednávatel'a so zaplatením
aeny za predmet zmluvy a posĘrtovatel'nemá po túto dobu náľok na úrok z omeškania.

6. Cena za pľedmet zmluvy, resp. za jednotliý laboratórny rozbor, sa povaŽuje za uhradenú
dňom odpísania finaněných prostriedkov z úětu objednávatel'a.



čl. v
Tľvanie zmluvy

Táto zmluva sa uzaťvtlľa na dobu 24 mesiacov odo dňa nađobudnutia jej účinnosti alebo do
vyčerpania finančného limitu Ż970,00 EUR s DPH, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôľ.
Finančný limit sa považuje za vyěeľpaný aj v pĺípade, ak qýška zostatku finaněného limitu už
nebude postaěovať na úhradu služieb podl'a tejto zmluvy.

Čl. vĺ
Sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny za predmet zmluvy podľa čl. tV tejto
dohody je poskýovatel' opľávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania
vo uýške 0,03yo z dlźnej čiastĘ zakażdý aj zaéaý deň omeškania, najviac však do výšky 10%
z celkovej dlžnej sumy.

2. V pľípade omeškania posĘrtovatel'a s dodaním pľedmetu zmluvy je objednávatel' oprávnený
požađovať od poskýovateľa zaplatenie zmluvnej pokuĘ vo qýške I0 € zakaždý aj zaéaĘ deřl
omeškania s dodaním pľedmetu zmluvy, ľesp. jednotlivého laboľatóľneho ľozboru. Tým nie je
dotknuty nárok objednávatel'a na náhľadu škody'

čl. vrr
Zodpovednost'za vady

Poskýovatel' zodpovedá za vady, ktoré má predmet dohody v čase jeho prevzatia
objednávateľom. Za vady' ktoľé vznikli po tejto dobe zodpovedá poskytovatel', len ak tieto boli
spôsobené porušením jeho povinností. 

čl vĺrĺ
odstúpenie od zmluvy

1. Poskytovatel' je oprávnený písomne odstupiť od zmluvy s okamžitou účinnosťou' ak
objednávatel'neuhĺadí dohodnutú cenu Za predmet dohody do 60 dní odo dňa doľučenia faktúry
vystavenej v súlade s ěl. tV tejto dohody.

Ż. objednávatel' je oprávnený písomne odstupiť od zmluvy s okamžitou úěinnostbu, ak
posĘrtovatel' odmietne prevziať objednávku spolu so vzorkami alebo v prípade, nevykoná
laboratóľny rozboľ v lehote podl'a tejto zmluvy.

3. Každá zo zmluvných stľán je opľávnená t(Ío dohodu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu
s výpovednou lehotou 3 mesiace plynúcou od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola písomná qýpoveď doľučená dľuhej zmluvnej stľane.

čr. rx
Doľučovanie

1. Písomnosti podl'a tejto dohody je motné doručovať poštou, kuriéľom, faxom alebo
elektľonickými prostľiedkami. Elektronickými prostriedkami a faxom nie je možné zasielať
faktúry odstúpenie od tejto dohody a ýpoveď dohody. Pokial' sú písomnosti doruěované
elektronicĘmi prostľiedkami alebo faxom, vyžaduje sa potvľdenie dľuhej mlluvnej strany
o pľijatí písomnosti (elektronickými prostriedkami alebo faxom).

Ż. Písomnosti doľučované poštou sa povaŽujú za doručené prevzatím alebo odmietnutím pľevzatia
zásielky a ak ich zmluvná strana neprevezme na adrese uvedenej v tejto rámcovej dohode alebo
na koľešpondenčnej adrese písomne oznámenej zmluvnej strane, považujú sa písomnosti za
doručené tretím dňom od uloženia zásielky na pošte. V pľípade, ak zásielku nemožno na adľese
podl'a tohto bodu doručiť z dôvodu ,,Adresát nezntlmy", považuje sa zásięlka za doručenú dňom
j ej vrátenia odosielateľovi.

čl. x
Záverečné ustanovenia

1. Pľávne vzťahy, neupľavené touto dohodou, sa spravujú pľíslušnými ustanoveniami zćłkona
č,. 513/1991 Zb. obchodný zélkonnik a ostatnými pľávnymi pľedpismi platnými v Slovenskej
ľepublike.

2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujricim po dni zverejnenia v Centľálnom registľi zmlilľ objednávatelbm v súlade
s ustanovením $ 5a ztlkona č,. 21112000 Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám v znení
neskorších pľeđpisov v spojení s ustanovením $ 47a zákona ě. 4011964 Zb. oběiansky zákonník
v platnom znení.



3. Ak bude akékolVek ustanovenię tejto dohody vyhlásené za neplatné alębo nevymožitelhé,
platnosť alebo vymožitelhosť ostatných ustanovení dohody Zostane nedotknutá. V takomto
pľípade sa zmluvné stľany dohodli, że uzatvońa dodatok k tejto dohode a tie ustanovenia, ktoľé
stratili platnosť, alebo sa stali nevymožitelhými, nahľadia ustanoveniami, ktoých formulácie
a znenia budú čo najviac podobné pôvodnému zźtmeru s tym, aby bol zachovaý účel a ciel'tejto
dohody, pri rešpektovaní nových faktov, bez ujmy pľe obidve zmluvné stľany.

4. Zmluvné stľany vyhlasujú, Že akékol'vek nezhody pri realizácii tejto rámcovej dohody budú
pľednostne ľiešené vzźýomnými rokovaniami. Pokial'sa zmluvné stľany nedohodnú, obrátia sa na
miestne a vecne pľíslušný súd v Slovęnskej ľepublike.

5. Poskytovatel' je opľávnený postúpiť ptétva a povinnosti z tejto dohody v prospech tretej osoby
výluěne na základe pľedchádzaj úceho písomného súhlasu objednávatel'a.

6. Táto zmluva je vyhotovená v tľoch ľovnopisoch, pľiěom objednávatel' obdľží dva ľovnopisy
a posĘrtovatel' j eden rovnopis.

7. Zmeny a doplnĘ tejto zmluvy sa môžu vykonať len so súhlasom oboch zmluvných strán, a to
formou písomného dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných stľán'

8. Túto zmluvu uzatvźrajli zrnluvné stľany slobodne, vćržne, určite a zľozumitelhe' a na znak súhlasu
s jej obsahom pľipájajri zmluvné stľany svoje vlastnoľučné podpisy.

9. Neoddęlitelhou súěasťou tejto zmluvy sri naslędovné prílohy:
- Pľíloha ě.1: Podrobná špecifikácia predmetu ľámcovej dohody o poskýovaní služieb
- Pľíloha ě.2:Výpis z iného pľofesijného registľa Poskytovatel'a

1 /l -03- ?$18

V Bratislave, dňa Vo Zvolene, dňa 06.02.2018

objednávateln; Poskytovatel%

JUDľ. Svetlar avorová
generálna 'itel'lo

Slovenskej inovačn' l eneľgetickej agentúry

doc. Ing. Jaroslav l(&suvr, ---
predseda IIVTS Pľojekt


