číslo zmluvy objednávateľa: 2019_MPC_GR_013
číslo zmluvy poskytovateľa:

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

1.
1.1.

Poskytovateľ:
sídlo:
Štatutárny orgán:

FRIENDS OF CHILI, s.r.o.
Blagoevova 28, 851 04 Bratislava
Peter Vartovník
konateľ
bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
číslo účtu (IBAN):
SK34 1100 0000 0029 4205 4415
IČO:
51471671
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 127508/B
(ďalej iba ako „Poskytovateľ“)

1.2.

Objednávateľ:
sídlo:
Štatutárny orgán:
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
IČO:
právna forma:
zriaďovateľ:

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
Ševčenkova 11, 851 05 Bratislava
Mgr. Andrea Pálková
generálna riaditeľka
Štátna pokladnica
SK21 8180 0000 0070 0006 3679
00164348
Štátna rozpočtová organizácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

(ďalej iba ako „Objednávateľ“) (ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)
PREAMBULA
Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na predmet zákazky s názvom: „Zabezpečenie stravovania a
občerstvenia účastníkov konferencie Európsky učiteľ 21. storočia v Bratislave“. Objednávateľ použil
postup verejného obstarávania – zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117, ako zákazku
na poskytnutie služby podľa §3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov.
2.

PREDMET ZMLUVY

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri
realizácii služby „Zabezpečenie stravovania a občerstvenia účastníkov konferencie
Európsky učiteľ 21. storočia v Bratislave“, ktorá sa uskutoční v dňoch 2.7.2019 až 4.7.2019
v Bratislave.

2.2.

Zmluvné strany sa zaväzujú k vzájomnej spolupráci a súčinnosti pri realizácii služby
„Zabezpečenie stravovania a občerstvenia účastníkov konferencie Európsky učiteľ 21. storočia
v Bratislave“, za podmienok určených touto Zmluvou.

2.3.

Poskytovateľ sa zaväzuje na základe e-mailovej alebo telefonickej požiadavky potvrdenej
e-mailom Objednávateľa realizovať pre Objednávateľa služby spôsobom a v rozsahu podľa
Prílohy č. 1 k tejto Zmluve (ďalej len „Predmet zmluvy“).

2.4.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi konzultácie v súvislosti s realizáciou
Predmetu zmluvy.

2.5.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi odplatu za realizáciu plnení podľa tejto
Zmluvy za podmienok dojednaných v tejto Zmluve.

3.

ODPLATA

3.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že za realizáciu plnení podľa tejto Zmluvy je Objednávateľ
opravnený uhradiť maximálne sumu 55 175,- EUR bez DPH, t.j. sumu 66 210,- EUR vrátane
DPH (slovom: šesťdesiatšesťtisíc dvestodesať eur) v súlade s cenovou ponukou poskytovateľa,
ktorá bola predložená do verejného obstarávania.

3.2.

Celková cena služieb podľa tejto Zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov ako cena pevná a sú v nej obsiahnuté všetky náklady
Poskytovateľa na riadne a včasné dodanie služieb a činností za podmienok určených podľa tejto
Zmluvy súvisiace s ich dodaním.

3.3.

Zodpovedný zamestnanec Objednávateľa je povinný na jednotlivé služby uvedené v prílohe 1
vystaviť Poskytovateľovi objednávku minimálne 7 dní pred začiatkom konferencie.

3.4.

Zodpovedný zamestnanec Objednávateľa potvrdí svojím podpisom počas priebehu konferencie
na preberacom protokole riadne plnenie služieb Poskytovateľom v dohodnutom rozsahu
a kvalite podľa tejto Zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi len tú
službu, ktorú riadne a včas za podmienok podľa tejto Zmluvy dodal a ktorá je predmetom plnení
podľa tejto Zmluvy.

3.5.

Platba za riadne a včas dodané služby za podmienok podľa tejto Zmluvy sa uskutoční
prevodným príkazom na účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Bezhotovostný
platobný styk sa uskutočňuje prostredníctvom finančného ústavu Objednávateľa na základe
faktúry, ktorej splatnosť je dohodnutá do 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

4.
4.1.

Objednávateľ je povinný realizovať Predmet zmluvy v súlade s Prílohou č. 1 k tejto Zmluve.

4.2.

Objednávateľ pri plnení predmetu Zmluvy poskytne Poskytovateľovi všetku potrebnú
súčinnosť, ktorú je možné a dôvodné od neho požadovať vzhľadom na činnosti, ktoré vykonáva.

4.3.

Poskytovateľ a Objednávateľ prehlasujú, že sú spôsobilí na plnenie podľa predmetu tejto
Zmluvy a sú držiteľom platných povolení na plnenie Predmetu tejto Zmluvy v zmysle
príslušných právnych predpisov a predmetné povolenie bude na vlastné náklady udržiavať
v platnosti počas celej doby účinnosti tejto Zmluvy.
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4.4.

Zmluvné strany si poskytnú všetku potrebnú súčinnosť predpokladanú touto Zmluvou za
účelom rozvoja svojich podnikateľských aktivít a plnenia tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných
strán sa zaväzuje, v súlade s platnou právnou úpravou, vyvíjať činnosť na dosiahnutie účelu
dohodnutého Zmluvou spôsobom určeným v Zmluve a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by
mohla znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie tohto účelu.

4.5.

Zmluvné strany zabezpečia, aby všetky úkony vykonávané podľa tejto Zmluvy, boli
vykonávané spôsobilými pracovníkmi, a to kvalifikovaným spôsobom a v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, a to všetko spôsobom, ktorý sa obvykle a opodstatnene pri
takýchto úkonoch očakáva.

4.6.

Každá zmluvná strana je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 5 pracovných dní zmenu svojich identifikačných údajov ako aj zmenu iných
údajov uvedených v tejto Zmluve a jej prílohách, inak zodpovedá za škodu, ktorá tým druhej
Zmluvnej strane vznikne.
DÔVERNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN

5.
5.1.

Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o obsahu akýchkoľvek
informácií získaných na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou a o vykonávaní práv a plnení
záväzkov vzniknutých na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, s výnimkou sprístupnenia
informácií:
5.1.1. ktoré sú verejne dostupné inak než v dôsledku porušenia tohto článku ktoroukoľvek
Zmluvnou stranou;
5.1.2. v súvislosti s akýmkoľvek súdnym alebo rozhodcovským konaním;
5.1.3. ak je o to požiadaná podľa platných právnych predpisov;
5.1.4. bankám a finančným inštitúciám, ktoré môžu poskytnúť alebo poskytli externé
financovanie Zmluvným stranám v súvislosti s plnením Predmetu zmluvy. Zverejnenie
informácií podľa tohto bodu Zmluvy podlieha predchádzajúcemu písomnému
schváleniu zo strany Objednávateľa;

6.

SANKCIE

6.1.

Zmluvné strany si navzájom zodpovedajú za škody, ktoré spôsobia druhej Zmluvnej strane
nedodržaním tejto Zmluvy alebo zavineným konaním alebo opomenutím jednej zo Zmluvných
strán. Bez ohľadu na predchádzajúcu vetu, Poskytovateľ je zbavený zodpovednosti za čiastočné
alebo úplné nesplnenie svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy, ak je toto nesplnenie spôsobené
okolnosťami, ktoré nastali nezávisle od vôle Poskytovateľa a bránia mu v splnení svojich
povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Poskytovateľ tieto okolnosti alebo ich
následky odvrátil alebo prekonal a ďalej, že by v čase uzavretia Zmluvy tieto okolnosti
predvídal. V prípade vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť sa doba plnenia zmluvných
záväzkov predĺži o dobu rovnajúcu sa dobe trvania takýchto okolností. Ak Poskytovateľ nemôže
splniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy vzhľadom na okolnosti vyššej moci, oznámi túto
skutočnosť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní od ich
vzniku.

6.2.

Zmluvné strany si dohodli, že v prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry za riadne
a včas poskytnuté služby podľa tejto Zmluvy v lehote splatnosti je Objednávateľ povinný
uhradiť Poskytovateľovi za každý, aj začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z
hodnoty dlžnej sumy v omeškaní.
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6.3.

Zmluvná pokuta podľa bodu 6.2 tejto Zmluvy je splatná do 30 (slovom: tridsiatich) dní od
doručenia písomnej výzvy Objednávateľovi.

6.4.

Zmluvné strany si dohodli, že ak Poskytovateľ poruší povinnosť realizovať Predmet zmluvy
podľa podmienok upravených v tejto Zmluve riadne a včas, je Poskytovateľ povinný zaplatiť
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000, - EUR (slovom: jedentisíc eur) za každý
jednotlivý prípad porušenia povinnosti. Týmto nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu
škody v plnom rozsahu.

6.5.

Zmluvná pokuta podľa bodu 6.4 tejto Zmluvy je splatná do 30 (slovom: tridsiatich) dní od
doručenia písomnej výzvy Poskytovateľovi.

6.6.

Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu ako je špecifikovaná v bode 6.2. a/alebo v bode 6.4. tejto
Zmluvy trvá i po skončení platnosti tejto Zmluvy.

6.7.

Poskytovateľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvné pokuty za všetky prípadné porušenia
Zmluvy zo strany Poskytovateľa, najviac do výšky 10% sumy odplaty podľa bodu 3.1. tejto
Zmluvy bez DPH.

7.
7.1.

DOBA TRVANIA ZMLUVY
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 05.07.2019, počnúc dňom nadobudnutia účinnosti
Zmluvy.
UKONČENIE ZMLUVY

8.
8.1.

Túto Zmluvu je možné ukončiť po vzájomnej dohode Zmluvných strán písomnou dohodou.

8.2.

Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ku dňu doručeniu písomného oznámenia
o odstúpení od Zmluvy Objednávateľovi, ak:
8.2.1.
Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi potrebnú súčinnosť podľa bodov 2.2., 4.2.
alebo 4.4. ani v Poskytovateľom dodatočne určenej lehote v trvaní minimálne 24
hodín.

8.3.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ku dňu doručeniu písomného oznámenia
o odstúpení od Zmluvy Poskytovateľovi, ak:
8.3.1.
Poskytovateľ neodstráni porušenie povinnosti podľa tejto Zmluvy v Objednávateľom
dodatočne určenej lehote v trvaní minimálne 24 hodín.

8.4.

V prípade podstatného porušenia zmluvných povinností vyzve druhá Zmluvná strana stranu
porušujúcu Zmluvu najskôr na nápravu a ak po márnom uplynutí dodatočnej primeranej lehoty,
ktorá musí byť minimálne 12 hodín, nedôjde k náprave, je druhá Zmluvná strana oprávnená
odstúpiť od Zmluvy.

8.5.

Účinky odstúpenia od Zmluvy podľa tohto článku 8 tejto Zmluvy nastanú dňom, kedy bude
písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy doručené druhej Zmluvnej strane.

8.6.

Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o akejkoľvek skutočnosti spôsobujúcej
zánik tejto Zmluvy bez zbytočného odkladu od vzniku takejto skutočnosti, a to najmä oznámiť
druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu stratu alebo prerušenie platnosti oprávnenia na
poskytovanie predmetu zmluvy.
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ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV

9.
9.1.

Táto Zmluva a všetky právne vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb.
Obchodným zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.

9.2.

V prípade vzniku akýchkoľvek sporov z tejto Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú vyvinúť
maximálne úsilie na vyriešenie týchto sporov dohodou.

9.3.

Zmluvné strany sa v súlade s § 37e ods. 1 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve
súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov dohodli, že na riešenie všetkých sporov
zo zmluvného vzťahu založeného Zmluvou ako aj nárokov na náhradu škody súvisiacich so
zmluvným vzťahom založeným Zmluvou, ktoré nebudú vyriešené v súlade s bodom 9.2. článku
9 tejto Zmluvy, je daná výlučná právomoc slovenského súdu.

10.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Neplatnosť alebo neúčinnosť jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy nemá vplyv na platnosť
alebo účinnosť ostatných jej ustanovení.
10.2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:
10.2.1. Príloha č. 1:
Špecifikácia Predmetu plnenia
10.3. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stanú neplatnými z dôvodu rozporu so
zákonom, Zmluvné strany sa dohodnú na takej zmene Zmluvy, aby dohodnuté podmienky boli
čo najbližšie pôvodnému úmyslu Zmluvných strán.
10.4. Ak jedna zo Zmluvných strán nemôže plniť obsah tejto Zmluvy z dôvodov, že je tu prekážka
spôsobená zásahom „vyššej moci“ (prírodné katastrofy, vojnový stav, politické a ekonomické
rozhodnutia, s ktorými nie je zlučiteľné plnenie tejto Zmluvy a podobne), nepovažuje sa tento
stav za neplnenie Zmluvy. Existenciu a vplyv zásahu „vyššej moci“ potvrdia príslušné štátne
orgány štátu, v ktorom k tejto skutočnosti prišlo. Riešenie vzniknutého stavu obe strany
uskutočnia dohodou.
10.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň
po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
10.6. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať iba písomnými
dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami.
10.7. V prípade, ak nastanú u niektorej Zmluvnej strany okolnosti brániace riadnemu plneniu tejto
Zmluvy, je táto Zmluvná strana povinná oznámiť ich bez zbytočného odkladu druhej Zmluvnej
strane.
10.8. Táto Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach. Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia
a poskytovateľ jedno vyhotovenie.
10.9. Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že ustanoveniam tejto Zmluvy porozumeli, tieto
vyjadrujú ich vôľu a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. Zmluvné strany si obsah tejto Zmluvy
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pozorne prečítali, všetkým jej ustanoveniam porozumeli, pričom vyhlasujú, že tieto ustanovenia
dostatočne určitým spôsobom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek
omylov, na základe čoho pripájajú svoje podpisy.

Poskytovateľ:

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa ..........................

V Bratislave, dňa ..........................

Peter Vartovník

konateľ
FRIENDS OF CHILI, s.r.o.
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generálna riaditeľka
Metodicko-pedagogické centrum
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