nÁnĺcovÁ norrooA o PosKYrovłtĺÍsr-uŽrnn ĺ.zrĺzorslsnč

uzavretä podl'a ust. $ 269 ods. 2 a nasl. zttkona č,. 5l3ll99l Zb. obchodného zákonníka v znení

neskoľšíchpľedpisov

čr. r.

Zmluvné stľany:
Názov:
Sídlo:
Štatutáľnyoľgán:

ICO:

Slovenská inovačná a eneľgeticlĺĺagentűľa
Bajkalská 27,8Ż9 77 Bratislava
JUDr. Svetlana Gavorová' generálna riaditel'ka
00002801

DIč:

Bankové spojenie:
Císlo účtu:
Pľávna foľma:

štátna príspevková oľganizácia zriadená ľozhodnutím
Ministra hospodáľstv a ć. 63 l 1999 s úěinnosťouod
I.5.1999 v znení nadväzujúcich rozhodnutí

(d'alej len,oobjednávatel''')

a

obchodné meno/meno a pľiezvisko:
Sídlo/ľIiesto podnikania:
štatutáľny orgán:
ICO:
zapísaný v oR/ŽR:
DIC:
Bankové spojenie:
čísloűčt,r'
(ďalej len,,PosĘtovatel")

EKOLAB

s.no.
Napájadlá 17, 040 12 Košice
Ing. Eva Jusková, konatęl'
31 684 165
okresný súd Košice I' oddiel Sro, vložka ěíslo: 4109A/

čr. n

Pľedmet dohody
Predmetom tejto zmluvy je zźxazok Poskýovatel'a vykonať pľe objednávatel'a ,,Laboratórne
rozbory základných fuzikálno-chemických charakteľistík paliva a tuhých zvyškov po horení
pľe ľegionálnu pobočku objednávatel'a v Košiciach, podl'a tejto zmluvy, v nasledovnom
rozsahu:

a.

b.

laboratórny ľozboľ paliva v ľozsahu _ celková voda, popol v bezvodej vzoľke,
hoľl'avina, spalbvacie teplo, ýhrevnosť v pôvodnej vzorke
laboratóľny rozbortuhých zvyškov po hoľení - obsah hoľl'aviny v pôvodnej vzoľke

(ěinnosť podl'a písm.a) a písm.b) dälej len ako ,,pľedmet zmluvy" alębo "laboratóľny ľozbor'')'

2.

Na základe výsledkov vykonaného laboľatóľneho rozboru poskýovateľ vypľacuje písomný
protokol o ľozbore vzoľĘ paliva a písomný pľotokol o rozbore tuhých zvyškov po hoľeníza
každű vzoľku samostatne. objednávatel' sa zaväzuje poskýnúťposkýovatelbvi všetĘ
potrebné informácie, podklady, potľebnúsúčinnosťa zaplatiť poskýovatelbvi dohodnutu
cenu V súlade s článkom IV. tejto zmluvy.
CI.

l.

2.

ilI

čas a miesto plnenia
Poskýovateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávatel'a predmet dohody špecifikovaný
v ělánku II bod |. na zák|ade čiastkových písomných objednávok objednávatel'a, podl'a tejto
zmluvy a podl'a podľobnej špecifikácie pľedmetu rámcovej dohody o poskýovaní služieb,
ktorá tvorí prílohu č. l tejto zmluvy.
Písomnéobjednávky na vykonanie laboľatóľneho ľozboľu bude objednávatel' doľučovať
poskytovatelbvi osobne alebo pľostľedníctvomkuriéľa na adresu sídla poskýovatel'a alebo na

3.

inú adresu písomne oznámenű posĘrtovatel'om spolu so vzorkami. Poskýovatel' je povinný
písomne potvrdiť pľijatie objednávky a vzoľiek na vykonanie laboľatóľneho rozboru.
Poskytovatel' je povinný vykonať laboratórny ľozbor adodať písomné protokoly podl'a
ělánku II ods. 2. tejto zmluvy najneskôr do l0 dní odo dňa doruěenia písomnej objednávky
objednávatel'a, pokial' sa s objednávatelbm písomne nedohodne inak. Laboratórny rozbor
sa považuje za vykonaný okamihom doľuěenia písomného protokolu o výsledkoch
laboľatórneho ľozboľu objednávatel'ovi na adresu: Slovenská inovačná a energetická
agentrira_ Regionálna poboěka Košice, Kĺivá l8, 04l 94 Košice, alebo na inú adresu písomne
oznámenú

1.

2.

objednávatelbm.

neskoršíchpredpisov.
Cenaza predmet zmluvy je
a) Cena celkom v EUR s DPH zalaboratómy rozbor vzoriek paliva

Názov položky

Laboľatóľny rozbor
vzoľkY paliva

b)

Laboľatóľny rozbor
vzoľky tuhých zvyškov

4.
5.

6.

MJ

ks

Max.

Jednotková

počet

cena

MJ
25

v EUR

bez DPH
52,13

Cena
celkom
v EUR

DPH20%

bez DPH
L303,25

Cena celkom
v EUR
vrźúane

DPH

260,65

1563,90

Cena cęlkom v EUR s DPH za|aboratőmy rozbor vzoriek tuhých zvyškov po hoľení

Názov položky

3.

čl rv

Cenaza pľedmet dohody a platobné podmienĘ
Cena za pľedmet dohody podl'a ěl. II bod l. tejto dohody bola stanovená dohođouzmluvných
strán v súlade so zákonom ě. |811996 Z. z. o cenách v znení nęskorších pľedpisov a vyhlášĘ
MF SR č. 8711966 Z. z., ktorou sa vykonźna zźlkon č,. |811996 Z. z. o cenách v znení

MJ

ks

Max.

Jednotková

počet

cena

MJ

105

v

EUR

Cęna
celkom
v EUR

bez DPH

bez DPH

19,93

2092,65

DPH20%

Cena celkom
v EUR
vrźúane

DPH

4r8,53

25ll,r8

Cena za pľedmet zmluvy je konečná. Dohodnutá cena zahÍňa všeĘ výdavky anźtklady
poskýovatel'a, najmä náklady na pľevzatie vzoľięk paliva, resp. tuhých zvyškov po horení
a vykonanie laboľatórnych rozborov, vyhotovenie písomných pľotokolov o výsledku
laboratórnych ľozborov a pod.
objednávatel'neposkýne poskýovatelbvi pľeddavok na zrea|izovanie predmetu zmluvy.
objednávatel' je povinný uhľadiť cenu za jednotliý laboratóľny ľozboľ po jeho vykonaní na
ztklade faktúry vystavenej poskýovatelbm na účetposkytovateľa uvedený v záhlavi tejto
dohody a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávatelbvi. Faktúľamusí
obsahovať všeĘ náležitosti daňového dokladu v súlade s platnymi právnymi predpismi a musí
byť vystavená v súlade s touto zmluvou. Neoddelitelhou súčasťoufaktúry musí byť kópia
objednávky. V opačnom pľípade je objednávatel' oprávnený faktúľu poskytovatelbvi vrátiť
v lehote splatnosti faktúry a potadovať vystavenie opravenej alebo novej faktriry. Nová lehota
splatnosti zaěina plynúť odo dňa doručenia opravenej ľesp. novej faktúry. Zmluvné stľany
sa dohodli, źe tźtto doba sa nebude považovať za dobu omeškania objednávatel'a so zaplatením
ceny za predmet zmluvy a poskytovateľ nemá po túto dobu náľok na úrok z omeškania.
Cena za predmet zmluvy, rcsp. za jednotlivy laboľatómy ľozboľ, sa považuje za uhľadenú
dňom odpísania Íinančnýchprostľiedkov z účtuobjednénateľa.

cl.

v

Tľvanie zmluvy
Táto zmluva sa uzafuźra na dobu 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej úěinnosti alebo
do vyěeľpania finančného limitu 4075,08 EUR s DPH, podl'a toho, ktorá udalosť nastane skôr.
Finančný limit sa považuje za vyěerpaný ai v pľípade,ak ýška zostatku finančnéholimitu
už nebude postačovať na úhľadu služieb podl'a tejto zmluvy.

čl. vr

l.
2.

Sankcie
V prípade omeškania objednávatel'a so zaplatením ceny za pľedmet zmluvy podľa čl. IV tejto
dohody je poskytovatel' opľávnený požadovať od objednávateťa zap|atenie Ĺlľoku z omeškania
vo výške 0,030Á z d|źnej čiastky zakaŹdý aj zač,aý deň omeškania, najviac však do výšky 10%
z celkovej dlžnej Sumy.
V prípade omeškania poskytovatel'a s dodaním pľedmetu zmluvy je objednávatel' opľávnený
požadovať od poskytovatel'a zaplatenie znluvnej pokuty vo qýške I0 € zakaźđýaj zač:aýdeřl
omeškania s dodaním pľedmetu zmluvy, ľesp' jednotlivého laboľatórnelro rozboĺu. Tým nie je
dotknuĘý nárok objednávateľa na nálrľadu škody.

cl.

Poskytovatel' zodpovedá

vn

Zodpovednosto za vady

za vady, ktoľémá

predmet dohody v ěase

jeho

prevzatia

objednávatel'om. Za vady, ktoľévznikli po tejto dobe zodpovedá poskytovatel', len ak tieto boli
spôsobené poľušenímjelro povinností'

2.

J

1.

Čl. vrĺr
odstúpenĺeod zmluvy
Poskytovatel' je opľávnený písomne odstűpiť od zmluvy s okamžitou účinnosťou,ak
objednávatel' neulrradí dohodnutri cenv Za predmet dohody do 60 dní odo dria doľučenia
faktĹrry vystavenej v súlade s čl. IV tejto dohody.
objedrrávatel' je oprávnený písomne odstúpiťod zmluvy s okamžitoil ťlčinnost'ou, ak
poskytovatel' odmietne prevziať objedrrávku spolu so vzorkami alebo v prípade, nevykoná
laboľatórny ľozbor v lęhote podľa tejto zmluvy'
Każdäzo zmluvných stľán je oprávnená túto dohodu vypovedať aj bez uvedenia dôvodLl
s výpovednou lehotou 3 mesiace plynúcou od pľvéhodňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v l<toľom bola písomná qýpoveď doľučená dľuhej zmluvnej strane'

Čr. rx
Doľučovanie
Písomnosti podl'a tejto dohody je možnédoručovať poštou, kuľiéľom,faxom alebo
elektľonickými pľostriedkami. Elektronickými prostriędkami a faxom nie je možnézasielat'
faktĹlry' odstúpenie od tejto dohody a výpoved' dolrody' Pokial' sú písomnosti doľučované
elektronickými prostriedkami alebo faxom, vyžaduje sa potvľdenie drulrej zmluvnej strany
o prijatí písomnosti (elektľonickými pľostriedkami alębo faxom).

Ż. Písomnosti doľučovanépoštou sa považiljúza doručenéprevzatím alębo odmietnutím

prevzatía
zásielky a ak ich zmluvná stľana nepľevęZme na adľese uvedenej v tejto rámcovej dohode alebo
na korešpondenčnej adľese písomne oznámenej zmluvnej strane, považujú sa písomnosti za
doľučetrétľetírn dliom od uloŽenia zásielky na pošte' V prípade, alĺ zásielku nemoŽlro na adľese
podl'atohto bodll dorLrčiťzdôvodrr,,Adľesát neznámy", považuje sa zásielka za doľuěęnű dňom
j ej vľátenia odosięlatel'ovi.
CI.

1.

2.

3.

X

Zźryeľečné
ustanovenĺa
Právnę vzťahy, neupravené touto dolrodou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona
č. 5l3/199l Zb. obchodný zákonník a ostatnými pľávrrymi pľedpismi platnými v Slovenskej

republike.
Táto dolroda nadobťrda platnost' dňom jej podpísania oboma zmluvnými stľanami a účinnosťdňorn

nasledujúcirn po dni zveľejnenia v Centrálnom ľegistri zmlĹrv objednávatel'orn v sĹllade
s ustanovęním $ 5a zákona č,. 21112000 Z. z' o slobodnom prístupe kinformáciám vznení
rreskorších pľedpisov v spojení s ustanovením $ 47a zttkona č,' 40l1964 Zb' obč,iansky zákonník
v platnom znęní.
Ak bude akékol'vęk ustanovenię tejto dohody vyhlásené za nep|atné alebo nevymoŽite|'né,
platnosť alebo vymožitel'nosť ostatných ustanovęní dolrody Zostane nedotknutá. V takomto
pľípade sa zmluvné strany dohodli, żę lzatvoľia dodatolĺ k tejto dohode a tie ustanovenia' ktoré
stľatili platnost', alebo sa stali nevymoŽitel'nými, nahľadia ustanoveniami, ktorýclr forrnulácię
aznęnia budú čo najviac podobné pôvodnému zálneru s tým, aby bol zachovaný účela ciel'tejto
dolrody, pľi ľešpektovanínových faktov, bez ujmy pľe obidve zmluvné stľany'

4'
5.
6.
7

'

8.
9.

Zmluvné strany vyhlasujú, že akékol'vek nezhody pri realizźrcii tejto rámcovej dohody budÚr
prednostne ľiešenévzájomnými rokovaniami. Pokial'sa zmluvné strany nedohodnú, obrátia sa na
miestne a Vecne pľíslušnýsúd v Slovenskej ľepublike.

Poskytovatel'je oprávnený postúpiťpráva a povinnosti ztejto dohody v pľospech tretej osoby

vý lučne na ztĺklade predchádzaj úceho p ísomného s úh lasu obj ednávate l'a.

Táto zm|uva je vyhotovená v troclr rovnopisoch, pričom objednávatel' obdržídva rovnopisy
a poskytovateľ jeden ľovnopis.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu vykonať len so súhlasom oboch zmlrrvných strán, a to
formou písomnéhododatku podpísaného opľávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Túto zmluvu uzatváraju zmluvné stľany slobodne, vážne, uľčitea zrozumitel'ne' a na znak súhlasu
s jej obsahom pripájajú zmluvné strany svoje vlastnoľučnépodpisy.
Neoddelitel'nou súěasťoutejto zmluvy sli nasledovné prílohy:
- Pľílohač.1: Podrobná špecifikácia predmetu rámcovej dohody o poskytovaní sluŽieb
- Pľíloha č'2: Výpis z obchodného ľegistra SR

-

!

-03-

2018

V Bratislave dňa
objednávateloÁ

V Košiciach......... dňa
Poskytovatel'

í

ĺ voľová
geneľálna ľia .el'ka

JUDľ. Svetlana
Slovenskej

inovačnej lneľgetickej agentúry

Ing.

E

kona'

EKJ

;ková
-,oloěnosti

.B s.ľ.o.

..

.I9.2,2018.

