nÁľĺcovÁoonooA o PosKYľovłľÍsr-uŽrBľ
RD č. rrĺzorslspč

uzavrctá podľa ust. $ 269 ods. 2 a nasl. zźtkonač,.51311991. Zb. obchodného zákonníka v znení

neskoľšíchpľedpisov

čr.l.

Zmluvné stľany:
Názov:
Sídlo:
Štatutáľnyoľgán:

Slovenská inovačná a eneľgetická agentúľa

Bajkalská 27,829 77 Bratislava
JUDr. Svetlana Gavoľová, geneľálna riaditel'ka

ICO:
DIč:

00002801

Bankové spojenie:
Císlo účtu:
Pľávna foľma:

štátna pľísp evková oľ ganizétcia zriadeĺá ľozhodnutím
Ministra hospodárstva é. 6311999 s úěinnosťou od
1.5.1999 v zneni nadväzujúcich rozhodnutí

(d'alej len,'objednávatel''')

a

obchodné meno/meno a priezvisko:
Sídlo/IVliesto podnikania

:

štatutáľny oľgán:

ICO:

zapísaný v oR/ŽR:
DIC:
Bankové spojenĺe:
Císlo rĺčtu:

(d'alej

len,,PosĘtovatel')

Univeľzitná vedeckotechnická spoločnostŁ

PROJEKT
TECHNICKÁ LINIVERZITA ZVoLEN, ul. T. G.
MasarykaZ{, 960 53 Zvolęn
doc. Ing. Jaroslav Rašneľ, CSc. - predseda WTS
359864Ż5

MV sR

dňa 15.01.1999 ě. spisu WS/1_900/90-14077

čr. ĺr

Pľedmet dohody
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskýovatel'a vykonať pre objednávatel'a ,,Laboratórne
ľozbory zźtkladných ýzikálno-chemických chaľakteľistíkpaliva a tuhých zvyškov po horení pre
ľegionálnu poboěku objednávatel'a v Banskej Bystľici, podl'a tejto zmluvy, v nasledovnom
rozsahu:

a.
b.

laboratórny rozbor paliva v ľozsahu _ celková voda, popol v bezvodej vzoľke,
hoľl'avina, spalbvacie teplo, výhľevnosť v pôvodnej vzorke
laboratórny rozboľ tuhých zvyškov po hoľení- obsah hoľl'aviny v pôvodnej vzoľke

(ěinnosť podl'a písm. a) a písm. b) ďalej len ako ,,pľedmet zmluvy" alebo "laboľatórny ľozboť').

2.

Na základe výsledkov vykonaného laboľatórneho ľozboru posĘrtovatel'vypľacuje písomný
pľotokol o rozboľe vzoľky paliva a písomný pľotokol o rozboľe tuhých zvyškov po hoľeníza
každúvzoľku samostatne. objednávatel' sa zaväzuje poskytnúťposkýovatel'ovi všetky
potrebné infoľmácie, podklady, potrebnú súčinnosťa zaplatiť poskýovatelbvi dohodnutú cenu
v súlade s ělánkom IV' tejto zmluvy.

čr. rrr
čas a miesto plnenia

1.

Poslqrtovatel' sazavänlje vykonávať pľe objednávatel'a predmet dohody špeciťrkovaný v ělánku

II bod

2.
3'

l. na

zátkl.ade ěiastkových písomných objednávok objednávatel'a, podl'a tejto

zmluvy

opisu predmetu ztłkazky, ktorá tvoľíprílohu ě. 1 tejto zmluvy.
PísomnéobjednávĘ na vykonanie laboľatóľneho ľozboru bude objednávatel' doľuěovať
poskytovatelbvi osobne alebo pľostredníctvom kuriéľana adľesu sídla poskytovateľa alebo na
inú adresu písomne oznámenú poskýovatelbm spolu so vzorkami. Poskytovatel' je povinný
a podľa

písomne potvrdiť prijatie objednávky a vzoľiek na vykonanie laboratórneho ľozboľu.
Poskýovatel' je povinný vykonať laboľatórny ľozbor a dodať písomnépľotokoly podľa článku

II ods. Ż. tejto zmluvy najneskôľ do l0 dní odo dňa doruěenia písomnej objednávky

objednávatel'a, pokiaľ sa s objednávatelbm písomne nedohodne inak. Laboľatórny ľozboľ sa
považuje za vykonaný okamihom doruěenia písomného pľotokolu o qýsledkoch laboľatóľneho
rozboru objednávatelbvi na adresu: Slovenská inovačná a energetickä agentilra_ Regionálna
poboěka Banská Bystľica, Rudlovská cesta 53, 974 Ż8 Banská Bystrica, alebo na inú adľesu
písomne oznámenú objednávatelbm.

Čl rv

1.

2.

Cenaza pľedmet dohody a platobné podmienĘ
Cena za predmet dohody podl'a ěl. II bod 1. tejto dohody bola stanovená dohodou zmluvných
strán v súlade so zákonom ě. 1811996 Z. z. o cenách v zneni neskoľšíchpľedpisov a vyhlášky
MF SR č,.87/1966 Z. z.,ktorou sa vykonáva zźtkonć,. 18/1996 Z. z. o cenách v zneni' neskoľších
pľedpisov.

Cenazapľedmet zmluvy je
Cena celkom v EUR s DPH za laboľatórny rozboľ vzoľiek paliva

a)

Názov položky

MJ

Max.
počet

MJ

Jednotková
cena
v EUR
bez DPH

Cena
celkom
v EUR
bez DPH

Laboratóľny ľozboľ

vzorkv paliva

b)

Laboratómy ľozboľ
vzorky tuhých zvyškov

4.
5.

6.

vrźúane

DPH

neplatca
ks

40

s0.00

2000.00

DPH

2000.00

Cena celkom v EUR s DPH za laboľatórny rozboľ vzoriek tuhých zvyškov po horení

Názov položky

3'

DPHzO%

Cena
celkom
v EUR

MJ

Max.

Jednotková

poěet

cena

MJ

v EUR

bez DPH

Cena
celkom
v EUR

Cena celkom

DPHŻ0%

bez DPH

v EUR

vrátane

DPH

neplatca

ks

50

18,50

92s,00

DPH

925,00

Cena za predmet zmluvy je konečná. Dohodnutá cęna zahŕňa všetky výdavky anáklady
poskýovatel'a, najmä náklady na prevzatie vzoľiek paliva, resp. tuhých zvyškov po hoľení
a vykonanie laboľatórnych ľozboľov, vyhotovenie písomných protokolov o výsledku
laboratórnych ľozborov a pod.
objednávateľ neposkytne poskýovatel'ovi pľeddavok na ztealizovanie predmetu zmluvy.
objednávatel' je povinný uhľadiťcenu za jednotliqý laboľatőmy ľozbor po jeho vykonaní na
zźklade faktúry vystavenej poskytovatelbm na úěet poskýovatelä uvedený v záhlavi tejto
dohody a to najneskôľ do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávatelbvi. Faktúľa musí
obsahovať všeĘ náležitosti daňového dokladu v súlade s platnými právnymi pľedpismi a musí
byť vystavená v sťllade s touto zmluvou' Nęoddęlitelhou súěasťou faktury musí byt' kópia
objednávky. V opaěnom pľípade je objednávatel' opľávnený faktuľu poskýovatelbvi vľátiť
v lęhote splatnosti faktúry a požadovať vystavenie opľavenej alebo novej faktúry. Nová lehota
splatnosti zaěina plynúťodo dňa doľučeniaopravenej ľesp. novej faktúry. Zmluvné strany sa
dohodli, Źętźttodoba sa nebude povaźovať za dobu omeškania objednávatel'a so zaplatením ceny
za pľedmet zmluvy a poskytovatel'nemá po tuto dobu nárok na úrok z omęškania.
Cęnaza pľedmet zmluvy, ľesp. za jednotliý laboľatóľny ľozboľ, sa považuje za uhľadenúdňom
odpísania finaněných prostľiedkov z ilétu obj ednávatel'a.

cl.

v

Tľvanie zmluvy
Táto zmluva sa uzaÚáľa na dobu 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnostialebo do
vyčerpania finančnéholimitu Ż9Ż5,00 EUR s DPH, podlb toho, ktorá udalosť nastane skôr.
Finančný limit sa považuje za vyč,eľpanýai v pľípade'ak výška zostatku finaněného limitu už
nebude postačovať na úhradu služieb podl'a tejto zmluvy.

čl vr

Sankcie

1.

Vpľípade omeškania objednávateľaso zap|atením ceny za pľedmet zmluvy podl'a ěl. tV tejto
dohody je poskytovatel' oprávnený požadovaťod objednávateľa zaplatenie úľoku z omeškania
vo ýške 0,03yo z dlŹnej čiastĘzakaźdý aj zač:aĘdeň omeškania, najviac však do ýšky 10%

2.

V pľípadeomeškania posĘrtovatel'a s dodaním predmetu zmluvy je objednávatel' opľávnený
poźadovaťod poskýovateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo qýške |0 € zakażđýaj zač,aĘdeřl
omeškania s dodaním pľedmetu zmluvy, resp. jednotlivého laboľatórneho ľozboru. Tým nie je

z celkovej dlžnej sumy.

dotknuĘý nárok objednźxateľana náhľadu škody.

CI.

VII

Zodpovednost'za vady
pľedmet dohody v čase jeho prevzatia
objednávateľom. Za vady, ktoré vznikli po tejto dobe zodpovedá poskytovatel', len ak tieto boli

Poskýovatel' zodpovedá

za vady, ktoré má

spôsobené porušením jeho povinností.

čl vrrr

1.
2.
3'

odstúpenie od zmluvy
Poskýovateľ je opľávnený písomne odstúpiť od zmluvy s okamžitou účinnosťou,ak
objednávatel'neuhradí dohođnutúcenu Za predmet dohody do 60 dní odo dňa doručenia faktúry
vystavenej v súlade s ěl. IV tejto dohody.
objednávatel' je opľávnený písomne odstúpiť od zmluvy s okamžitou účinnostbu' ak
poskytovatel' odmietne prevziať objednávku spolu so vzorkami alebo v prípade, nevykoná
laboľatórny ľozbor v lehote podl'a tejto zmluvy.
Kaźdá zo zm|uvných strán je oprávnená tuto dohodu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu
s ýpovednou lehotou 3 mesiace plynúcou od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola písomná ýpoveď doručená druhej zmluvnej stľane.

Čr. rx
Doľuěovanie
1. Písomnosti podl'a tejto dohody je moŽné doľuěovať poštou, kuriéľom,faxom alebo
elekľonicĘmi pľostriedkami. Elektronickými prostriedkami a faxom nie je možnézasielať
faktúry odstúpenie od tejto dohody a ýpoveď dohody. Pokiaľ sú písomnosti doľučované
elektronickými pľostriedkami alebo faxom, vyžaduje sa potvľdenie dľuhej zmluvnej stľany
o prijatí písomnosti (elektľonickými prostriedkami alebo faxom).
Ż. Písomnosti doručované poštou sa povaŽujú za doručenépľevzatím alebo odmietnutím prevzatia
zásielky a ak ich zmluvná stľana neprevezme na adrese uvedenej v tejto ľámcovej dohode alebo
na korešpondenčnej adľese písomne oznámenej zmluvnej strane, považujúsa písomnosti za
doruěené tretím dňom od uloženia zásielky na pošte. V pľípade,ak zásielku nemožno na adrese
podľa tohto bodu doručiťz dôvodu ,,Adresát neznámy", považuje sa zásielka za doručenúdňom
jej vľátenia odosielatelbvi'

cl.

l'
2.

x

Zá.ľerečnéustanovenia

Právne vďahy, neupravené touto dohodou, sa spľavujúpríslušnýmiustanoveniami zákona
č). 5I3/199l Zb. obchodný zźlkonnik a ostatnými právnymi pľedpismi plaĘými v Slovenskej

republike.
Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a úěinnosť dňom

nasledujúcim po dni zveĘnenia v Centrálnom registľi zmlrűv objednávatelbm v súlade
sustanovením $ 5a zźtkona č.2ll/2000 Z. z. oslobodnom prístupe kinfoľmácittm vzneni

3.

neskorších predpisov v spojení s ustanovęním $ 47a ztlkona č,. 4011964 Zb' oběiansky zákonník
v platnom zneni.
Ak bude akékoltek ustanovęnie tejto dohody vyhlásené za neplatné alebo nevymoŹiteľné,platnosť
alebo vymožitelhosť ostatn:ých ustanovení dohody zostane nedotknutá. V takomto pľípade sa
zmluvné strany dohodli' źe uzatvoľia dodatok k tejto dohode a tie ustanovenia, ktoré stľatili
platnosť, alebo sa stali nevymožitelhými, nahradia ustanoveniami, ktorych
a
znenia budú ěo najviac podobné pôvodnému z{lmeĺu s tym, aby bol zachovaný úěel a ciel' tejto
dohody, pľi rešpektovaní nových faktov, bez ujmy pľe obidve zmluvné strany.
Zm|uvné stľany vyhlasujú, že akékolVek nezhody pri rea|izźrcii tejto ľámcovej dohody budú
pľednostne riešené vzź|omnými rokovaniami. Pokial'sa zmluvné stľany nedohodnú, obrátia sa na
miestne a vecne pľíslušnýsúd v Slovenskej ľepublike.
Poskýovatel' je opľávnený postúpiť pľáva a povinnosti z tejto dohody v prospech tretej osoby
výluěne na zźlklade pľedchádzaj úceho písomnéhosúhlasu obj ednávatel'a.
Táto zmluva je vyhotovená v troch ľovnopisoch, priěom objednávatel' obdľžídva rovnopisy
a poskytovatel' j eden ľovnopis.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môŽu vykonať len so slihlasom oboch zmluvných stľán, a to
foľmou písomnéhododatku podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných stľán.
Túto zmluvu uzaťĺárajúzmluvné strany slobodne, váżne, urěite a zľozumitelhe) ana znak súhlasu
s jej obsahom pľipájajú zmluvné strany svoje vlastnoruěné podpisy.
Neoddelitelhou súěasťoutejto zmluvy sú nasledovné pľílohy:
Príloha č.1: Podľobná špecifikácia predmetu rámcovej dohody o poskytovaní služieb
Pľíloha č.2: Výpis z iného pľofesijnéhoregistľa Poskytovatel'a

formulácie

4.
5.
6.

7.

8'
9.

-

V Bľatislave, dňa

'l{ -03-

Objednávat'

2818

:

JUDľ. Svetlĺ , Gavorová
generálne aditęlka
Slovenskej inovač' 1 a energetĺckej agentr'iry

Vo

Zvolene,

dňa 06.02.Ż018

Poskytovatel':
doc.Ing. Jaľoslav Bašner, CSc
predseda

WTS

