Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
č'.72l2ot8ĺsFs

uzavretá podľa ustanovenia 5 269 ods' 2 zákona č. 513/199L Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (d'alej ako
,,obchodný zákonník") a príslušných ustanovenízákonač.343/2oI5Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoąŹch
zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,Zákon o verejnom obstarávaní")
(d'alej

ako,,Zmluva")

uzatvorená medzi:
Názov:
Síd!o:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27,827 99 Bratĺslava 27

lčo:

00002801_

D!č:

čísloúčtu:

2020877749
sK2020877749
Štátna pokladnica
sK6s 8L80 0000 0070 0006 2596

BIC:

SPSRSKBA

štatutárny orgán:
Právna forma:

lng. Alexandra Velĺcká, PhD., generálna riadĺteľka

lč opĺ:
Bankové spojenie:

Vecne zodpovedný:
Kontakt:
(d'a

lej

a

ko,,objednávatel"')

obchodné meno:

Sídlo:
lčo:
Dtč:
lč opn:
Bankové spojenie:
čístoúčtu:
štatutárny orgán:

príspevková organizácia zriadená rozhodnutím mĺnistra hospodárstva SR
č,.63/L999 s účinnosťuod 1.5.1999 v znení nadväzujúcichrozhodnutí
Veronika Jarová
tel.:02158 2483L7
e-ma il: veronika.iarova @sĺea.gov.sk. office@siea.gov.sk

NADOSAH, spol. s r.o.

Weberova 6967/2,08001 Prešov
45329753
2022952360
sK2o2295236o
Tatra banka a.s.
sK 23 1L00 oooo oo29 248Ż9256/TATRSKBX
Marek Fecko, konateľ
Spoločnosťzapísanáv: obchodnomregistriSlovenskejrepubliky
Vložka číslo:
22379/P, oddiel: Sro
Vecné zodpovedný:
Marek Fecko
Kontakt: tet., e-mai!, fax:
o9o4 337 343, ĺnfo@nadosah.sk
(d'alej ako,,DodávateI"')
(spolu d'alej ako ,,Zmluvné strany", jednotlivo ,,Zmluvná strana")

Preambula
Podkladom pre uzatvorenie Zmluvy sú podmienky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných
podkladoch verejného obstarávania, ktoré vyhlásil objednávateľ vo Vestníku verejného obstarávania
č,.78l2oI8 dňa 2o.4.2o18 pod zn' 5583 - WYs a v ponuke Dodávateľa.

čIánok l.
Úvodné ustanovenia

L.1'

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávanĺa na predmet
zákazky ,,obstoronie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre potreby 5/EÁ" (d'alej ako ,,Verejné
obstarávanie") podľa Zákona o verejnom obstarávaní, vyhláseného objednávateľom v postavení
verejného obstarávateľa vo Vestníku verejného obstarávania č. 78/2oL8 zo dňa 2o'4.2oL8 pod zn.
5583 WYS. Výsledkom Verejného obstarávania je výber jedného alebo viacených úspešných
uchádzačov, ktorÝ/í sa zúčastnil/iVerejného obstarávania, s ktorým/i je uzatvorená táto Zmluva.
Dodávateľ bol vybraný (ako jeden) z úspešnýchuchádzačov.
Dodávateľ vyhlasuje, že:
a) sa oboznámil a preskúmal všetky podmĺenky a okolnosti súvisĺaces realizácĺou predmetu tejto

-

7.Ż

Zmluvy;

b) predmet tejto Zmluvy je mu jasný a na základe svojĺch schopností, technického vybavenia
a personálu, ktoný má k dispozícĺĺ,je schopný ho vykonať riadne, v celosti, v požadovanej kvalite,

]..3

7.4

1.5

L.6
Í.7

1'8

bez omeškania podľa podmienok určených Zmluvou.
Účelom Zmluvy je prostredníctvom Dodávateľa zabezpečĺťjednosmerné alebo spiatočnéletenky pre
zamestnancov a osoby určenéobjednávateľom prĺ ich zahraničných pracovných cestách' objednávateľ
môže požadovaťjednosmerné alebo spiatočnéletenky. Mĺestamiodletu a v prípade spiatočnej letenky
miestami príletu sú spravidla Bratislava, Košice, Viedeň alebo Budapešť.

objednávateľ uzatvára Zmluvu s rovnakým obsahom (aký má táto Zmluva) s každým úspešným
uchádzačom, ktorý sa zúčastnilVerejného obstarávania uvedeného v odseku 1.1 Zmluvy a ktoný
zároveň poskytol súčinnosťpri uzatváraníZmluvy podľa Zákona o verejnom obstarávaní. Počas trvania
Zmluvy bude dochádzať k opätovnémuotváraniu súťažeprostredníctvom zadania konkrétnej
požiadavky objednávateľa na zabezpečenĺeleteniek adresovanej všetkým úspešným uchádzačom,
ktorí sa zúčastnĺlĺ
Verejného obstarávanĺa (bližšiešpecifikovaného v odseku 1.1) a s ktorými
objednávateľ uzavrel ĺdentickúZmluvu.
K opätovnému otváraniu súťažeprostredníctvom zadania konkrétnej požĺadavky objednávateľa
dochádza postupom uvedeným v Článku lv.
Dodávateľ vyhlasuje, že svoje záväzky zo Zmluvy nebude vykonávať prostredníctvom subdodávateľov,
tak ako je uvedené v Prílohe č. 3 Zmluvy - Zoznam subdodávateľov (d'alej ako ,,Príloha č. 3 Zmluvy").
V prípade ak Dodávateľv procese Verejného obstarávania preukazoval technickú spôsobilosť alebo
odbornú spôsobĺlosť prostredníctvom technĺckých alebo odborných kapacít inej osoby (tretej osoby),
zaväzuje sa prĺ plnení predmetu Zmluvy v súlade s 5 34 odsek 3 Zákona o verejnom obstarávaní
používaťkapacĺty osoby, ktorej spôsobilosť využil na preukázanie technickej spôsobĺlosti alebo
odbornej spôsobĺlosti.
Ak sa na Dodávateľa vzťahuje povĺnnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, Dodávateľ
jevsúlades54zákonač.3L5/ŻoL6Z.z.oregĺstri partnerovverejnéhosektoraaozmeneadoplnení
nĺektoných zákonov v znení zákona č'.38/ŻoL7 Z. z. povĺnný byť zapísaný v registri partnerov verejného
sektora aspoň po dobu trvania Zmluvy.
článok l!.
Predmet Zmluvy

2'I
2'Ż

Zmluva upravuje podmienky, za ktoných Dodávateľ vsúlade sjej účelomuvedeným vodseku ]..3
zabezpečuje nákup leteniek pre objednáVateľa a rovnako poskytuje asistenčnéa ĺnformačnésluŽby
blĺžšiešpecifĺkovanév Zmluve.
Dodávateľ sa v súlade s odsekom 2.L a za podmienok uvedených v Zmluve zaväzuje:
a) vybrať v súlade s požĺadavkou objednávateľa optimálne a ekonomicky najvýhodnejšie letecké
spojenie v požadovanej triede, rozsahu, miest príletu a odletu, dátumamĺ odletu a príletu;
Ż

b)

predložiť ponuku na vybrané letecké spojenie uvedené v požiadavke objednávateľa podľa
písmena a) objed návatelbvi;
c) zabezpečĺťna základe a v súlade s objednávkou objednávateľa dostupnú/dostupné
letenku/letenky na vybrané letecké spojenie uvedené v požiadavke objednávateľa podľa
písmena a) tohto odseku a doručiť ju/ich elektronickou poštou objednávateľovi spôsobom
uvedeným v Zmluve;
d) poskytovať objednávateľovi nepretržite asistenčnéslužby uvedené v odseku 2.3;
e) poskytovať objednávateľovi informačnésluŽby uvedené v odseku 2.4.
2'3 Dodávateľsa zaväzuje poskytovať objednávateľovi asistenčnéslužby v rozsahu:
a) non-stop (24 hodinová a celoročná) kontaktná telefonická linka v slovenskom jazyku;
b) predcestovná, technická a administratívna asistencia, a to najmä zmena rezervácie letenky
cestujúceho, zaobstaranie náhradnej letenky, ak osoba, na ktorú je vystavená letenka, nemohla
nastúpiťna pôvodne objednaný let z dôvodov na strane objednávateľa, Dodávateľa, alebo
leteckého prepravcu, alebo z dôvodu vyššej moci, zabezpečenĺestornovania letenky;
c) pomoc a súčĺnnosťpri riešeníreklamácií súvisĺacichs predmetom Zmluvy.
2.4 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi informačnésluŽby o:
a) presnom časovom a geografickom pláne cesty, a to V predovšetkým o dátume, čase a mieste
poŽadovaného odletu a príletu s uvedením prípadných prestupov a dĺžkyletu;
b) dodatočných údajoch a dokumentoch požadovaných zo strany leteckej spoločnosti súvisiacĺch
s požĺadavkouobjednávateľa;
c) štruktúre ceny letenky vrátane letiskových poplatkov a ostatných povinných poplatkov;
d) možnostiach zmeny alebo úpravy letenky;
e) leteckejspoločnosti;
f) o povolenej váhe a rozmeroch podpalubnej a príručnejbatožĺny,ktorú môže zamestnanec
objednávateľa prenášať pri tomto lete.
Tieto informácie Dodávateľa sa považujú za záväzné.
2'5 objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za jeho vyššieuvedené plnenia odmenu podľa
Zmluvy.

článok Ilt.
Práva a povinnosti Zmluvných strán a plnenie Zmluvy

3.1
3.2

3.3

3.4
3'5

je na základe požiadavky objednávateľa oprávnený predložiť mu ponuku dostupných
leteniek, postupom uvedeným v Článku lV. Ak objednávateľ takto predloženúponuku akceptuje,
Dodávateľ

Dodávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť a doručiťponúknutéletenky.
V čase od odoslania požiadavky na leteckú prepravu do výberu úspešnej ponuky je objednávateľ
povinný zachovať dôvernosť a mlčanlivosť o obsahu predložených ponúk všetkých Dodávateľov.
Komunikácia medzi Zmluvnými stranamĺ prebieha výlučne v slovenskom alebo českom jazyku'
Zmluvné strany pri plnení Zmluvy komunikujú prostredníctvom on-line elektronického systému alebo
elektronickej pošty alebo prostredníctvom na to určených osobitných telefonických kontaktov'
E- mailová adresa Dodávateľa je: info@nadosah.sk a telefonický kontakt Dodávateľa je: 0904337343.

objednávateľ elektronickou poštou oznámi Dodávateľovĺ meno a priezvĺsko, emailovú adresu
a telefonický kontakt osoby poverenej na podanĺe objednávky a osoby poverenej na prevzatie letenky
do 3 pracovných dníodo dňa uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné elektronickou poštou
oznámiť si zmenu údajov uvedených v tomto bode bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od vtedy, čo
nastala zmena.
Dodávateľ berie na vedomie, že na účelyzadávanĺa požiadaviek a prijímanĺaponúk objednávateľ
používa výhradne e-mailovú komunĺkáciu.
Dodávateľ je povĺnný potvrdiť prijatie objednávky oznámením tejto skutočnostĺ na e-mailovú adresu
objednávateľa do 2 hodín od jej odoslanĺa objednávateľom, alebo v tejto lehote oznámiť
objednávateľovi, že objednávka je neúplná. Ak Dodávateľ nepotvrdí prijatie objednávky do 2 hodín od
jej odoslania objednávateľom alebo v tejto lehote neoznámi objednávateľovi, Že objednávka je
a
J

neúplná, objednávateľ uskutočnínové opätovné otvorenie súťažev zmysle postupu podľa Článku lv.

3.6
3'7
3.8
3.9

Zmluvy.
Dodávateľ je oprávnený v prípade storna letenky požadovať od objednávateľa úhradu storno poplatku
maximálne však vo výške opráVnene vynaložených nákladov Dodávateľa, ktoré mu skutočne v tejto
súvislostĺvznĺkli. Výšku oprávnene vynaložených nákladov je Dodávateľ povinný preukázať
hodnoverným spôsobom (napr. bankovým výpĺsom, potvrdením o úhrade, a podobne).
Dodávateľ je oprávnený v prípade zmeny rezervácie letenky požadovať od objednáVateľa úhradu
oprávnene vynaložených nákladov, ktoré Dodávateľovi skutočne v tejto súvislosti vznikli' Výšku
oprávnene vynaložených nákladov je Dodávateľ povĺnný preukázať hodnoverným spôsobom (napr.
bankovým výpisom, potvrdením o úhrade a podobne).
Dodávateľ je na účelyupravené v odsekoch 3.5., 3.6. a 3.7. povinný monitorovať 24 hodín denne
emailovú adresu, na ktorú mu objednávateľdoručuje požiadavku na predkladanĺe ponúk a oznamuje
bezplatné stornovanĺe, prípadne ĺnúzmenu v súvislosti s rezerváciou letenky/leteniek.
Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ nie je oprávnený postúpiťpráva a povĺnnosti vyplývajúce zo
Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomnéhosúhlasu objednávateľa.

čtánok !V.
pri
plánovanej pracovnej ceste
Výber Dodávatel'a

4.L

4.z

4.3
4.4
4'5

4'6

opätovné otváranĺe súťažesa bude uskutočňovaťpočas doby trvania Zmluvy podľa potrieb
objednávateľa prostredníctvom zadania konkrétnej poŽiadavky na zabezpečenie leteniek.
objednávateľ je povinný osloviťvšetkých Dodávateľov, s ktonimi uzavrelZmluvu. opätovnéotvorenie
súťaŽe objednávateľom bude prebĺehaťpočas pracovných dní v čase od 8:00 do L6:00 hod. formou
elektronickej požiadavky na predkladanie ponúk (d'alej ako ,,Požiadavka"), ktorá bude obsahovať
minimálne náležitosti podľa odseku 5'2, ako aj d'alšie informácie a požiadavky súvisiace a potrebné
na Vypracovanie ponuky a plnenĺe predmetu v zmysle Zmluvy.

V rámci jednej Požiadavky môže objednávateľ požadovaťpredloženie ponuky na
letenĺek do viacenich destĺnácii, pričom objednávateľvyhodnotí predloženéponuky na
leteniek do každej destinácie osobitne. Dodávateľ je oprávnený predložiť ponuku na
letenĺek aj len do niektoých z objednávateľom požadovaných destĺnácii uvedených
objednávateľa.

zabezpečenĺe
zabezpečenie
zabezpečenie
v požiadavke

objednávateľ je povinný zadať svoje konkrétne požiadavky na zabezpečenie predmetu plnenia
prostredníctvom Požĺadavky,náležĺtostíktorej sú uvedené v odseku 5.2. V Požiadavke objednávateľ
uvedie všetky potrebné a dôležité informácie týkajúce sa podmienok a priebehu predkladania ponúk.
Lehota na predloženie ponuky Dodávateľom trvá 2 hodiny od odoslanĺa požiadavky objednávateľom
podľa Zmluvy.

Požiadavku bude objednávateľ zasielať e-mailom. Dodávateľ, ktorý sa rozhodne predloŽiť ponuku, je
povinný ju predložiť v určenej lehote, spôsobom a za podmienok uvedených v Zmluve' V tejto ponuke
je Dodávateľ oprávnený uviesť jednotkovú cenu leteniek v rovnakej alebo nižšejcene ako je uvedená
v Prílohe č. 1: Špecifĺkáciaceny (maximálne ceny) Dodávateľa (d'alej ako,,Prítoha čísto1Zmluvy"). Ak
Dodávateľ predloží v ponuke jednotkové ceny vyššie ako sú uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy, takáto jeho
ponuka bude vylúčenáz vyhodnotenia.
Dodávateľje pred predloženímsvojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné
a riadne plnenie objednávky, pričom do celkovej ceny zahrnie všetky náklady spojené s plnením
predmetu objednávky, t. j. cena letenky a všetky poplatky (letiskové poplatky, palivové poplatky,

vystavenie

a

doručenie letenky, rezervácĺu letenky, sprostredkovateľské poplatky, poplatky

za

batožĺnu,poplatok za check in, prípadne iné poplatky, ktoré sa viažu na príslušnúleteckú prepravu).
Dodávateľ je vo svojej ponuke povinný uviesť čas odletu z požadovanej destinácie, počet a mĺesta
prestupov, čas medzi jednotlivýmĺ prestupmi a čas príletu do cieľovej destinácie a rovnaké údaje
v prípade Požĺadavkyobjednávatel'a aj pri spiatočnom lete. Čas prepravy z miesta odletu do cieľovej
4

destinácie v rámci Európy nesmie presiahnuť 1"0 hodín a čas prepravy z miesta odletu do cieľovej
destinácie mĺmo Európy nesmie presiahnuť 22hodín.
4.7
objednávateľvyhodnotí pr'ljaté ponuky na základe kritérĺa,,najnižšiacena".
4.8
objednávatel' je povinný pri posudzovaníkritéria,,cena letenky" zobrať do úvahy celkovú cenu v EUR
za poŽadovaný predmet plnenia (hodnota), t. j. cena letenky a všetkých poplatkov špecifikovaných
v odseku 4.6, ktorú Dodávateľ predložívo svojej ponuke predloženej podľa odseku 4.5. objednávateľ
určíza úspešnúponuku, ponuku s najniŽšou navrhovanou cenou a pri ostatných ponukách určíporadie
podľa výšky predloženej ceny zostupne. Výsledok sa podľa matematických pravidiel zaokrúhľuje na 2
desatinné miesta. V prípade rovnosti najnižšíchcenových ponúk vĺacerých Dodávateľov, ak týmto
spôsobom nebude možnéurčiťúspešnúponuku, objednávateľ vyzve Dodávateľov, ktorí predložili
najnižšiu celkovú cenu, na predloženĺe nových ponúk' Lehota na opätovné predloženie ponuky trvá L
hodĺnu od odoslania požĺadavky na opätovnépredloženie ponuky. V opätovne predloŽenej ponuke
môŽu Dodávatelia, ktorí predložili najnĺžšiucenu, len znížiťcenu; iné zmeny ponuky nie sú prípustné.
Ak Dodávateľ nepredloží v rámci opätovnéhopredloženia ponuky ponuku s nižšoucenou, platíjeho
pôvodná ponuka predložená na základe pôvodnej požiadavky. Ak ani takýmto postupom v rámci
opätovného predloženia ponuky podľa tohto odseku sa neurčíponuka s najnižšou cenou, objednávateľ
opätovne otvorísúťaž
zadaním novej poŽiadavky podľa článku lV. alebo Článku v'
4.9
Po vyhodnotení predložených ponúk je objednávateľ povinný informovať (e-maĺlom) Dodávateľov
o dosiahnutom poradí. Ak objednávateľ požĺadao vystavenie rezervácie s garanciou ponuky
Dodávateľa, ktoý predložil ponuku s najnĺžšoucelkovou cenou - najvýhodnejšĺuponuku, Dodávateľ je
povinný rezervovať letenku a dodržať svoju ponuku.
4.LO V súlade s najvýhodnejšou ponukou a na základe vykonanej rezervácie objednávateľ prostredníctvom
osoby poverenej na podanie objednávky má právo vyhotoviť v slovenskom jazyku objednávku,
náležitostí ktorej sú uvedené v odseku 5.3 a doručiťju Dodávateľovi, ktoý predložil ponuku s najnižšou
cenou - najvýhodnejšĺu ponuku prostredníctvom faxu alebo elektronickou poštou.

4,IL Ak objednávateľ nevyhotoví na základe predložených ponrik objednávku, požiada Dodávateľa
4.t2

elektronĺckou poštou o zrušenie rezervácie a následne môže doručĺťDodávateľom novú požiadavku na
zabezpečenie leteckej prepravy podľa tohto odseku.
Dodávateľ s najvýhodnejšou ponukou potvrdí prĺjatie objednávky oznámením tejto skutočnosti na emailovú adresu objednávatel'a do 2 hodín od jej odoslania objednávatelbm alebo Vtejto lehote
oznámi objednávateľovi, že objednávka je neúplná. Ak Dodávateľ s najvýhodnejšou ponukou

nepotvrdí prijatie objednávky do 2 hodín od jej odoslania objednávateľom alebo v tejto lehote
neoznámi objednávateľovi, že objednávka je neúplná, objednávateľ uskutočnínové opätovné
otvorenie súťaže.
4.L3 Ak Dodávateľ nedoručí objednávateľovi vhodnú ponuku V stanovenom čase z dôvodu, že letecká
preprava podl'a požadovaných parametrov nie je dostupná, Dodávateľ zašle objednávateľovi v čase
stanovenom na predkladanie ponúk odpoved's označením,,preprava podľa požadovaných kritériínie
je dostupná" a predložíalternatívnu ponuku, ktorá nie je v súlade s požiadavkou objednávateľa,
pričom objednávateľ nie je takouto ponukou viazaný.
4.L4 Ak letecká preprava podľa kritériía poŽiadaviek uvedených v Požiadavke objednávateľa nie je
dostupná u Žiadneho Dodávateľ alebo ak žiaden Dodávateľ nepredložĺl ponuku, je objednávateľ
oprávnený opakovane zadať požiadavku s upravenýmĺ parametrami.
4.r5 Ak ani po opakovanom zadaní požiadavky s upravenými parametramĺ nebude predložený návrh
leteckej prepravy, objednávateľ je oprávnený požiadať všetkých Dodávateľov o asistenčnéslužby
a pomoc pri riešenívzniknutýchmimoriadnych situáciív súvislosti s požadovanou prepravou.
čIánok v.
Požiadavka a objednávka
5.1

Požiadavku vystavuje objednávateľv slovenskom jazyku a zasiela prostredníctvom elektronickej pošty
na e-mailové adresy jednotlivých Dodávateľov.
5

5.2

Minimálne náleŽitostĺ Požiadavky sú:
názov a sídlo objednávateľa;
kontaktné údaje objednávateľa (číslotelefónu, faxu, e-mailová adresa);
počet leteniek;
názov destinácie;
najskoršímoŽný čas a dátum odletu a najneskorší odlet;
lehota na predkladanie ponuky;
dátum a čas vystavenia Požiadavky;
iné požiadavky (napr' označenie letovej triedy (ekonomická trieda, bĺznis trieda), požĺadavka
batožiny do podpalubia), informácĺa o tom, či ide o jednosmernú letenku alebo spĺatočnú

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)
h)
i)
j)

letenku);

počet prestupov;
najneskorší možný čas a dátum príletu (prĺ spiatočnej letenke vrátane uvedenia najskoršieho
možnéhoodletu pri spiatočnej ceste);
požiadavka na uvedenie dížkyletu;
číslozákazky,
m) označeniecestujúceho.
Minimálne náležitosti objednávky na zabezpečenie prepravy sú:
názov, sídlo, číslotelefónu, číslofaxu, e-mail, čísloúčtu,lBAN, bankové spojenie objednávateľa;
názov, sídlo a lČo oodávateľa;

k)
l)
5.3

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)

5.4
5.5
5.6

6.1

n)
o)

čísloobjednávky;
meno a priezvisko osoby poverenej na podanie objednávky (kontaktná osoba);
počet leteniek;
meno a priezvisko cestujúcej osoby, ak sú potrebné aj osobné údaje cestujúcej osoby;
označenie mĺesta odletu a miesta príletu;
označenie letovej triedy (ekonomická trieda, biznis trieda a pod.) /ak to bolo zadané v požiadavke;
označenie druhu letenky, t. j. ĺnformácia o tom, či ide o jednosmernú letenku alebo spiatočnú
letenku;
dátum a čas odletu a dátum a čas príletu, ak ide o spiatočnúletenku;
cena letenky;
informácie o lete a leteckej spoločnosti;
najneskorší čas doručenia letenky;
dátum a čas vystavenia objednávky, prípadne číslozákazky;
d'alšie ĺnformácie a požiadavky súvisiace a potrebné na plnenie predmetu Zmluvy.

Dodávateľ sa zaväzuje doručiťletenku

v elektronickej

forme objednávateľovi v čase uvedenom

v objednávke.

Prevzatie letenky a súlad prevzatej letenky s objednávkou potvrdíosoba poverená na prevzatie letenky
uvedená v objednávke.
Dodávateľ je povinný doručĺťletenku spolu so všetkými dokladmi, prípadne dokumentmĺ, ktoré sa
k letenke vydávajú.
čtánok Vt.
Cena plnenia, platobné podmienky

Cena za leteckú prepravu je cena uvedená v ponuke Dodávateľa, ak je ponuka Dodávateľa vybraná
spomedzi ostatných Dodávateľov podľa článku lV. ako ponuka s najnižšou cenou. Táto cena musíbyť
stanovená v súlade so zákonom č'. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou

MinisterstvafinanciíSlovenskejrepublikyč..87/1996Z'z.,ktorou savykonávazákonč. L8/t996Z.z.

6'2

o cenách v znení neskoršíchpredpisov.

Cena za leteckú prepravu podľa odseku 6.1 je celkovou a konečnou cenou za leteckú prepravu
špecifikovanú v objednávke a zahŕňa všetky poplatky a finančnéplnenia súvisiace s leteckou
prepravou a plnením predmetu Zmluvy, a to najmä cenu letenky, náklady na letiskové poplatky,
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6.3

6.4

6.5

6.6
6.7
6.8
6.9

náklady na palivové poplatky, náklady na Vystavenie a doručenĺeletenky, náklady na rezerváciu
letenky, sprostredkovateľské poplatky, poplatky za batožĺnu,poplatok za check in, prípadne ĺné
poplatky, ktoré sa viažu na príslušnúleteckú prepravu, nesmie byť zo strany Dodávateľa prekročená.
Cena za asistenčnéslužby uvedené v odseku 2.3 a cena za informačnéslužby uvedené v odseku 2'4 slj
súčasťouceny za leteckú prepravu uvedenú v odseku 6.1 a Dodávateľ nie je oprávnený účtovať
(požadovať)Žiadnu d'alšiu odplatu za tieto služby.
Celková cena za plnenia podľa Zmluvy nesmie dosiahnuť a presiahnuť finančný limit plnenia, ktorý je
výsledkom verejného obstarávanĺa vo výške tL474t,oo EUR bez DPH (slovom: stoštrnásťtisíc
sedemstoštyridsaťjeden EUR bez DPH). Celková cena za predmet plnenia je súčetcien za objednané
a dodané plnenia na základe všetkých Zmlúv uzavretých s Dodávateľmi na základe Verejnej súťaže
uvedenej v odseku 1.L po dobu ich účinnosti. objednávateľ nie je povinný vyčerpaťfinančný lĺmit
plnenia uvedený V tomto odseku.
Dodávateľ vystaví faktúru za doručenúletenku objednávateľovi najskôr nasledujúci pracovný deň po
dodaní letenky a doručíju objednávateľovi najskôr nasledujúci pracovný deň po jej vystavení.
Dodávatel'k faktúre pripojíšpecifikáciu účtovanejceny a jednu kópiu objednávky, príčomfaktúra musí
obsahovaťvšetky náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a Zmluvy.
V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitostĺstanovené platnými právnymi predpismi alebo v nej
nebudú uvedené správne údaje podľa Zmluvy, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť Dodávateľovi
v lehote desĺatich pracovných dní od dňa jej doručenia objednávateľovĺ. V tomto prípade sa preruší
plynutĺe lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúťdňom doručenia opravenej
faktúry.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Platby za poskytnuté plnenia budú realizované objednávateľom bezhotovostným stykom, pričom
objednávateľ neposkytuje Dodávateľovi žiadne preddavky a zálohy'
Cena poskytnutých služĺebsa považuje za uhradenú dňom odpísania príslušnej čiastky z účtu
objednávateľa.
V prípade, ak Dodávateľ ku dňu podpisu tejto Zmluvy nie je platiteľom DPH, avšak po jej podpise sa
ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny a poskytnutie služieb o hodnotu DPH.
článok Vll.
RekIamačnépodmienky

7.L

Ak Dodávateľ doručíobjednávateľovi chybnú letenku (napríklad na letenke budú uvedené nesprávne
alebo neúplnéinformácie alebo údaje) alebo letenku, ktorá bude v rozpore s objednávkou, alebo ak
letenka bude doručená objednávateľovi oneskorene, objednávateľ je oprávnený ju odmietnuť
a Dodávateľ je povinný bezodkladne doručiťobjednávateľovi upravenú letenku v dodatočnej lehote
tak, aby nebol ohrozený prílet alebo odlet podl'a objednávky. Týmto nie je dotknuté právo
objednávateľa na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu podľa Zmluvy a platných právnych
predpĺsov.
ČIánok Vlll.

Zodpovednosťza škodu a sankcle

8.1
8.2
8.3

Zodpovednosť za škodu spÔsobenú pri plneníZmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami obchodného
zákonníka a d'alšímisúvisiacim všeobecne záväznými právnymi predpĺsmi.
Zmluvné strany sú povinné predchádzať vzniku škody a urobiť všetky vhodné a primerané opatrenia
k odvráteniu hroziacej škody a v prípade vzniku škody urobĺťvšetkynevyhnutné opatrenia k tomu, aby
rozsah škody bolčo najnižší.
Zmluvná strana, ktorá preukázateľne porušísvoju povinnosť uvedenú v Zmluve, je povinná nahradĺť
škodu tým spôsobenú druhej Zmluvnej strane, okrem prípadu, ak preukáže, že porušenie povinností
bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimizodpovednosť podľa obchodného zákonníka. Týmto nie je
7

8.4

8.5

8.6

dotknutá povinnosť Zmluvnej strany zaplatiť zmluvnú pokutu s výnimkou, že porušenĺepovinnostĺ bolo
spôsobené okolnosťamĺvylučujúcimizodpovednosť podľa obchodného zákonníka.
Ak Dodávateľ, ktorého ponuka bola najvýhodnejšia, a ktorému bola zaslaná objednávka nedoručí
letenku osobe poverenej na prevzatie letenky ani v čase potrebnom na letiskové odbavenie a spôsobí
tým zmeškanie odletu cestujúceho, objednávateľ má právo na plnú náhradu ceny letenky a náhradu
škody, ktorá tým bola objednávateľovi spôsobená' Právo na zmluvnú pokutu uvedené v odseku 8.5
týmto nie je dotknuté.
Ak Dodávateľ porušíniektorú zo svojĺch povinností uvedených v odsekoch 2.3,2.4,3'2, 3.6,3'7, 4.6,
4'9,5.4,5'6 a7.I, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR za každéaj
opakované porušenie Zmluvy. Týmto nie je dotknutá povĺnnosť Dodávateľa zaplatiť náhradu škody,
ktorá vznikla objednávateľovĺ v dôsledku porušenia povinnosti Dodávateľa, ani povinnosť Dodávateľa
uvedená v odseku 8'4 a povĺnnosť zaplatiť zmluvnú pokutu uvedenú v odseku 8.6.
V prípade nedodržania termínu a času doručenĺaletenky podľa objednávky objednávateľa, je
Dodávateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu až do výšky 50 % z ceny oneskorene
dodanej letenky za každúaj začatúhodĺnu oneskorenia maximálne však do výšky ceny oneskorene
dodanej letenky. Týmto nĺe je dotknutá povinnosť Dodávateľa zaplatĺť zmluvnú pokutu uvedenú
v odseku 8.5.

objednávateľ v omeškaníso zaplatením faktúry, Dodávateľ je oprávnený účtovať
objednávateľovĺ úroky z omeškania platieb vo výške stanovenej podľa S 369 ods. 2 obchodného

8'7 Ak je
8.8

zákonníka.
Dodávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu objednávateľovi do 10 dníod doručenia odôvodnenej
výzvy zo strany objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty (uvedené neplatí pre zaplatenie

zmluvnej pokuty v zmysle Člántu Xl.). Zmluvná pokuta sa považuje za uhradenú dňom pripísanĺa
peňažných prostriedkov na účetobjednávateľa'
čtánok lx.
Trvanie Zmluvy

9'L
9.2

9.3

9'4

9.5

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú,a to na 24 mesiacov od dňa nadobudnutia jej účinnostialebo do
vyčerpania finančného limĺtu uvedeného v odseku 6.3, v závislosti od toho, ktorá skutočnosťnastane
skôr.
V prípade, ak počas obdobia trvania Zmluvy, t. j.24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnostiZmluvy,
nedôjde k vyčerpaniu finančného limĺtu plnenia uvedeného v odseku 6.3, môže byť Zmluva zmenená
v súlade s ustanovením 5 18 Zákona o verejnom obstarávaní na základe dodatkov uzatvorených medzi
objednávateľom a všetkými Dodávateľmi tak, aby boltento finančný limit plnenia dočerpaný, pričom
však celkové trvanĺe Zmluvy nesmie súhrnne presĺahnuť dobu trvania 48 mesiacov odo dňa
nadobudnutĺa účinnostiZmluvy.

Zmluvné strany môžu odstúpiťod zmluvy z dôvodov upravených príslušnýmiprávnymi predpismi
a z dôvodov uvedených v Zmluve. Na odstúpenĺe od tejto zmluvy sa vyžaduje písomná forma.
odstúpenie nadobúda účinnosťdňom jeho doručenia druhej zo Zmluvných strán. Za účinnédoručenie
odstúpenia od zmluvy sa považuje aj odmietnutie prevzatia písomnosti druhou zo Zmluvných strán ako
aj neúspešný pokus o doručenie odstúpenia od zmluvy, ak sa táto doručovala na adresu sídla Zmluvnej
strany, ktorá je uvedená v záhlavíZmluvy.
objednávateľ je oprávnený odstúpiťod zmluvy aj v prípade podstatného porušenĺa Zmluvy. Za
podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
a) také porušenie Zmluvy Dodávateľom, ktoré ohrozilo alebo narušilo plnenie predmetu Zmluvy,
b) opakované menej závažné porušenie Zmluvy Dodávateľom, t. j. menej závažné porušenĺe, ktoré
nastalo najmenej 2-krát počas trvania Zmluvy'
Zánikom tejto Zmluvy z dôvodu odstúpenia od nej nĺe je dotknuté vzájomné plnenie, ktoré bolo rĺadne
poskytnuté a bolo už prijaté.
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9.6
g.7

objednávateľ môže aj bez uvedenia dôvodu vypovedať Zmluvu pred uplynutím lehoty uvedenej
Zmluvy. Výpovedná lehota sú trĺ mesiace a začne plynúťprvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená písomná výpoved'
Dodávateľovi.
Možnosťpredíženia v prípade nevyčerpania finančnéholimitu aŽ do 48 mesiacov - spolu s predížením.

v odseku 9.1. tohto článku

čIánot x.
osobitné ustanovenia

10.L Dodávateľ a jeho subdodávatelia sú povinní strpĺeť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytnutím
plnení podľa Zmluvy kedykoľvek počas platnostĺ a účĺnnostiZmluvy, a to opráVnenýmĺ osobamĺ

zmysle Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku (d'alej len ,,NFP") uzavretého medzi poskytovateľom NFP a objednávateľom ako

v

Lo'Ł

prijímateľom NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť'
Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú,žeZákazkafĺnancovanáz fondov EÚ, ohľadom ktorej sa
uzatvára Zmluva, bude predmetom kontroly verejného obstarávania zo strany príslušného
oprávneného orgánu. Ak výsledok predmetnej kontroly nebude kladný, alebo oprávnené orgány
odhalia akúkoľvek nezrovnalos{ je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť.

článok xt.
Konflikt záujmov

LLl

Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré vykazujú
znaky konflĺktu záujmov, najmä by mohli narušiť alebo obmedzĺť hospodársku súťaž,porušiť princíp
transparentnosti a prĺncíp rovnakého zaobchádzania, ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného
obstarávania, alebo iným spôsobom ovplyvniť ekonomĺcký záujem objednávateľa ako verejného
obstarávateľa. V prípade, ak objednávateľzistí, a to aj dodatočne počas platnosti Zmluvy, že v procese
Verejného obstarávania došlo ku konfliktu záujmov, objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od

zmluvy a má nárok na zaplatenĺe zmluvnej pokuty aŽ do výšky celkového plnenia Zmluvy, t. j.
finančnéholimitu vyčíslenéhov odseku 6'3. Zmluvnú pokutu je Dodávateľ povinný zaplatiť do 30 dní
odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty. odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok
na zaplatenie zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovo právo na
náhradu škody.
č!ánok x!l.
Záverečné ustanovenia

L2'1' Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. Zmluva je povinne
zverejňovanou zmluvou podľa príslušnýchprávnych predpisov (5 sa zákona číslo21'Ll2ooo Z' z.,
o slobodnom prístupe k informáciám a 5 47a zákona číslo40/1964Zb.v znení neskorších predpisov
(občiansky zákonník). Zmluva nadobúda účinnosťdňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia

tŻ.2

v Centrálnom regĺstri zmlúv.
V prípade ak ešte nedošlo k plneniu na základe Zmluvy, a výsledok kontroly Verejného obstarávania

alebo

výsledok administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania

zo

strany

Sprostredkovateľského orgánu (kontrolného orgánu objednávateľa) neumožňuje financovanie
výdavkov vzniknutých z tohto Verejného obstarávania, teda financovanie plnení podľa Zmluvy, je

L2.3

L2.4

objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť'
Zmluvu je možnémenĺť alebo dopíňaťiba vzostupne číslovanýmipísomnými dodatkami, ktoré sa po
podpísaní a zverejnení stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
Pokial'by sa ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy stalo neplatným alebo nevymožĺteľným,nespôsobuje to
neplatnosť alebo nevymožiteľnosťZmluvy ako celku. V takom prípade sa Zmluvné strany dohodli, že
uzatvoria dodatok k tejto Zmluve
tĺe ustanovenia, ktoré stratili platnosť alebo sa stali

a
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nevymožiteľnými, nahradĺa ustanoveniamĺ, ktoných formulácie a znenia budú čo najviac podobné
pôvodnému zámeru s tým, aby bol zachovaný účela cieľ Zmluvy prĺ rešpektovaní nových faktov a bez
ujmy pre Zmluvné strany.
12.5 ostatné právne vzťahy, výslovne Zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniamĺ
obchodného zákonníka V platnom znení, zákona o verejnom obstarávanív platnom znenía ostatnými
všeo becne záväznými platným ĺ právnym i pred pismĺ Slovenskej republĺky.
72'6 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že akékoľvek nezhody pri realĺzácii Zmluvy budú riešiťvzájomnými
rokovaniami. V prípade, že sa Zmluvné strany nedohodnú, obrátĺa sa na miestne a Vecne príslušný súd.
L2.7 V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu
konania, bankového spojenia a číslaúčtuako i d'alších identifikačných údajov oznámi dotknutý účastník
dohody, ktorého sa niektorá z uvedených zmĺen týka, písomnou formou túto skutočnosť druhému
účastníkovidohody, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto
súvislosti musel vynaložiť druhý účastníkdohody.
1Ż'8 Požiadavka, ponuka, objednávka, elektronická letenka vrátane dokladov k letenke avýzva v zmysle
Zmluvy sa doručujúelektronickou poštou. Všetky ostatné dokumenty sa doručujúv písomnej listinnej
podobe prostredníctvom pošty, ĺnéhodoručovateľa,osobne na adresu sídla objednávateľa uvedenú
v záhlaví Zmluvy, pokiaľ nebola Dodávateľovi písomne oznámená zmena sídla, resp. iná adresa na
doručovanie písomnostíana adresu sídla Dodávateľa uvedenú v obchodnom regĺstri, resp. oznámenú
Dodávateľom (v prípade, ak ešte nedošlo k zápisu zmeny do obchodného regĺstra). V prípade, že
nedošlo k prevzatiu písomnosti, písomnosťnie je možnédoručiť,pretoŽe bola odmietnutá, alebo jej

doručenĺe bolo inak zmarené konaním alebo opomenutím Zmluvnej strany sa tieto dohodli, že
písomnosťsa považuje za doručenúdňom odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia alebo dňom, kedy
bude písomnosťvrátená druhej zo Zmluvných strán ako nedoručiteľná.
I2.9 Zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktoných dva dostane Dodávateľ a dva objednávateľ.
12.10 Neoddelĺteľnou súčasťouZmluvy sú jej nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: špecifikácia ceny,
Príloha č. 2: Výpis z obchodného registra Slovenskej republiky,
Príloha č' 3: Zoznam subdodávateľov
Príloha č.4: opis predmetu zákazky.
IŻ.LI Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali,jej obsahu porozumelĺ a na znak súhlasu s jej obsahom
ju podpísali. Svojím podpisom potvrdzujú skutočnosť,že ju neuzavreli v tiesni, pod nátlakom anĺ za
nápadne nevýhodných okolností.
V Bratislave dňa
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V Prešove dňa

.21....07:..2018.
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Slovenská inovačná a energetická agentúra
lng. Alexandra Velĺcká, PhD.
generálna riadĺteľka

NADOSAH, spo!. s r.o.

Marek Fecko
konateľ
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