Zmluva
o poskytovaní služieb veterinárnej starostlivosti
č. 5/V/2012
uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 Obch. zákonníka v platnom znení
I.
Zmluvné strany
Obchodné meno: Štátny veterinárny a potravinový ústav
Sídlo: ul. Jánoškova 1611/85, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 17334870
Bankové spojenie: 7000152129/8180
Zastúpený: MVDr. Peter Mydlo
/ďalej len poskytovateľ/
Obchodné meno: Regionálna veterinárna a potravinová správa
Sídlo: Jedľová 44, 010 04 Žilina
IČO: 36144924
Bankové spojenie: 7000067469/8180
Zastúpený: MVDr. Jozef Harvan, riaditeľ
/ďalej len objednávateľ/

II.
Predmet zmluvy
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby spočívajúce vo vykonávaní
vyšetrenia vzoriek štátnej objednávky komplexne v rámci celého okresu, a to:
-

vzoriek potravín, ich zložiek, surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu, ovocia, zeleniny
a vín,
vzoriek krmív rastlinného a živočíšneho pôvodu,
vzoriek pitných, povrchových a odpadových vôd,
vzoriek biologického/klinického materiálu,

v rámci potravinového dozoru, v rámci plánu veterinárnej prevencie a ochrany, národného plánu
kontroly reziduí, cielených kontrol, monitoringov v zmysle platnej veterinárnej legislatívy
(zákonov, nariadení, metodických pokynov ŠVPS SR, ... ) v rozsahu podľa časti III. tejto zmluvy na
základe požiadaviek objednávateľa.
Následne objednávateľ zaplatí za poskytnuté služby dohodnutú odmenu, prípadne sa uskutoční
odpočet u poskytovateľa z pridelených finančných prostriedkov na uvedenú činnosť.

III.
Rozsah poskytovaných služieb
Služby, ktoré je poskytovateľ povinný objednávateľovi poskytnúť, budú podrobne
špecifikované pre každý jednotlivý prípad formou písomnej objednávky / žiadanky / a pozostávajú
najmä z nasledovných úkonov:
a./ vykonanie vyšetrení
b./ spracovanie výsledkov vyšetrení
c./ zaslanie výsledkov vyšetrení
IV.
Práva a povinnosti poskytovateľa
1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať všetky potrebné vyšetrenia prostredníctvom vlastných
zamestnancov alebo osôb na to oprávnených.
2. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje vykonať pre objednávateľa požadované vyšetrenie v zmysle
nariadenia ŠVPS SR menej náročného charakteru do 10 dní a náročnejšie vyšetrenie do 15
dní odo dňa prevzatia podpísanej žiadanky zo strany objednávateľa. Po vzájomnej dohode
možno určiť pre jednotlivé prípady aj iné lehoty na vykonanie vyšetrení.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní služieb s vysokou odbornou
starostlivosťou, najmä zabezpečiť vykonanie vyšetrení kvalifikovanými a na túto činnosť
oprávnenými osobami.
4. Poskytovateľ je povinný po vykonaní vyšetrení do 3 dní spracovať správu o výsledkoch
vyšetrení a túto správu bezodkladne odoslať objednávateľovi.
5. Spolu so správou o výsledkoch vyšetrení zašle poskytovateľ objednávateľovi vyúčtovanie
uskutočnených úkonov.

V.
Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť pre poskytovateľa nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na
splnenie predmetu tejto zmluvy.
2. Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi za vykonané služby dohodnutú odmenu
podľa článku VI. tejto zmluvy.

VI.
Cena za poskytnuté služby a platobné podmienky
1. Cena vykonaných služieb bude určovaná podľa Sadzobníka laboratórnej diagnostiky č.
2892/11-370, platný od 01.01.2012, ktorý vydala ŠVPS SR.
2. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za vykonané služby na základe vystavenej faktúry zo
strany poskytovateľa prevodným príkazom na účet poskytovateľa v 14 dňovej lehote
splatnosti.

VII.
Sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok
1. V prípade porušenia ustanovení tejto zmluvy zo strany poskytovateľa má
nárok na zľavu z ceny poskytovaných služieb, s plnením ktorých je
v omeškaní, vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
2. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní so zaplatením už splatnej faktúry
služby, zaplatí poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% denne
zaplatením ktorej je v omeškaní.

objednávateľ
poskytovateľ
za vykonané
zo sumy, so

VIII.
Trvanie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2012 – 31.12.2012.
2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu
v jednomesačnej výpovednej lehote.
3. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení
výpovede.

IV.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, prehlasujú, že vyjadruje ich slobodnú, skutočnú a vážnu
vôľu, neuzatvára sa v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej
obsahom a dikciou ju oprávnení zástupcovia zmluvných strán vlastnoručne podpisujú.
2. Zmluvu možno meniť len na základe dohody oboch zmluvných strán, a to písomným
dodatkom k nej.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží
jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jeho plnom rozsahu
v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.
5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Dolnom Kubíne, dňa 02. januára 2012

...........................................................
poskytovateľ

..................................................................
objednávateľ

