Centrum vedecko-technických informácií SR
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________

podľa ustanovení zákona č.25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZMLUVA o poskytovaní služieb - obstarávanie expertných podporných služieb v
procese transferu technológií pre Národný systém podpory transferu technológií
v rámci implementácie projektu NITT SK.
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi
nasledovnými zmluvnými stranami:
Názov:
Sídlo:
Právna forma:

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Štátna príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky
Štatutárny orgán: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ
IČO:
00 151 882
DIČ:
2020798395
Kontaktná osoba objednávateľa: Mgr. Miroslav Kubiš
Telefón:
02/ 69 253 110, 02/ 69 253 139
Fax:
02/ 69 253 180
E-mail:
miroslav.kubis@cvtisr.sk
na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)
a
Obchodné meno: Neulogy, a.s.
Sídlo:
Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava
Registrácia:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vložka číslo: 4085/B
Konajúca:
Ing. Petra Lipnická, predseda predstavenstva
IČO:
36 740 454
IČ DPH:
SK2022322104
Telefón:
911 367 268
E-mail:
lipnicka@neulogy.com
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:
IBAN: SK29 1100 0000 0026 2312 6071
na strane druhej (ďalej len „Dodávateľ“1)

V prípade skupiny dodávateľov sa uvedú identifikačné údaje za každý právny subjekt v skupine. Skupina
dodávateľov bude ďalej uvádzaná ako Dodávateľov.
1
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Čl. I
Úvodné ustanovenia
1.

2.

3.

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu podľa ustanovenia § 45 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
o cenách, v znení neskorších predpisov, v súlade s § 269 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v
súlade s § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s
autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „autorský
zákon“)“.
Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky
Zabezpečenie dodávky expertných podporných služieb v procese transferu technológií pre
Národný systém podpory transferu technológií pre II. časť zákazky - Zabezpečenie
poskytovania EPS v rámci vedných oblastí chémia, farmácia, medicína, biotechnológie.
Táto zmluva sa uzatvára pre účely realizácie národného projektu „Národná infraštruktúra
pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ v rámci projektu
financovaného z Európskeho fondu pre obnovu a rozvoj (ďalej ERDF), v rámci Operačného
programu Výskum a vývoj, ITMS pre cieľ Konvergencia č. 26220220095 a ITMS pre cieľ
RKZ č. 26240220043 a pre účely realizácie národného projektu „Podpora zriadenia a
rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa“ v rámci projektu
financovaného z ERDF, v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, ITMS
26240220092 (ďalej ako NITT SK a NPC alebo ako „národné projekty ŠF EÚ“).

Čl. II
Predmet zmluvy
1.

2.
3.

4.

5.

Dodávateľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa zabezpečí dodávku expertných podporných
služieb (EPS) v procese transferu technológií (TT). Expertné podporné služby budú
v rámci Národného systému podpory transferu technológií poskytované akademickým
pracoviskám podľa ich požiadaviek a v rámci projektu NPC subjektom tvoriacim cieľové
skupiny Aktivity 1.1 tohto projektu (ďalej „zadávateľ požiadavky“).
Zoznam a popis expertných podporných služieb je prílohou číslo 1 tejto zmluvy.
Rozsah zabezpečovania je limitovaný stanovenými finančnými maximami na čerpanie,
dopytom po službách zo strany zadávateľov požiadaviek na EPS a koncom projektov NITT
SK po jeho predĺžení (predpokladaný koniec projektu NITT SK je 31. októbra 2015)
a NPC (koniec projektu je 31. októbra 2015).
Dodávateľ je oprávnený využiť pri plnení svojich záväzkov z tejto zmluvy služby tretej
strany (pod treťou stranou sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, mimo zamestnancov
vykonávajúcich prácu na dohody mimo pracovného pomeru), je však povinný pred
využitím týchto služieb požiadať o predchádzajúci, výslovný súhlas Objednávateľa.
Objednávateľ môže požadovať predloženie podpísaného životopisu dotknutej osoby podľa
formulárov platných pre národné projekty NITT SK a NPC pre všetky osoby, ktoré sa
podieľajú na zabezpečovaní dodávky EPS za Dodávateľa.
V prípade, ak sa na poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy bude podieľať subdodávateľ,
zhotoviteľ sa zaväzuje prípadnú zmenu subdodávateľa vopred oznámiť objednávateľovi
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predložiť čestné vyhlásenie, že subdodávateľ spĺňa, alebo najneskôr v čase plnenia bude
spĺňať podmienky §26 ods.1 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších noviel a predpisov. Nesplnenie tohto záväzku sa považuje za podstatné
porušenie zmluvy. Zadaním časti predmetu plnenia subdodávateľovi nie je dotknutá
zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

Čl. III
Spôsob zabezpečenia dodávky EPS
a práva a povinnosti zmluvných strán
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

Dodávateľ zabezpečí dodávku EPS v procese TT (ktorých opis tvorí príloha č.1 tejto
zmluvy) buď vlastnými prostriedkami alebo prostredníctvom zabezpečenia externých
expertov pre poskytnutie služby.
Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT pri CVTI SR - na strane Objednávateľa)
doručí Dodávateľovi požiadavku na expertnú podpornú službu, ktorú zadal zadávateľ
požiadavky na EPS. Služba bude poskytovaná tomuto zadávateľovi požiadavky.
Podľa údajov v požiadavke a podľa prípadných konzultácií s CTT pri CVTI SR Dodávateľ
poskytne, alebo vyhľadá možných expertov, ktorí by danú službu mohli poskytnúť alebo
zabezpečí zmluvnú spoluprácu s expertom, ktorého vyhľadá CTT pri CVTI SR.
Dodávateľ sa zaväzuje ku každému expertovi potenciálne vhodnému na poskytnutie služby
zhromaždiť podklady - informácie a dokumentáciu (podľa pokynov služby č.4 v prílohe
č.1 – Zoznam a popis EPS).
Podklady o expertoch Dodávateľ predloží do CTT pri CVTI SR, kde sa rozhodne, ktorý z
vyhľadaných expertov bude na službu najatý.
Ak počas poskytovania EPS dôjde ku situácii, že bude potrebná výmena experta
poskytujúceho EPS, Dodávateľ dodá podklady podľa bodu 4 a 5 a nový expert musí byť
schválený zástupcom CTT pri CVTI SR.
Dodávateľ zabezpečí spoluprácu s vybratým expertom a poskytne kontakt na experta CTT
pri CVTI SR tak, aby mohlo zabezpečiť spoluprácu experta so zadávateľom požiadavky na
EPS.
Podľa potreby je počas poskytovania služby expertom Dodávateľ k dispozícii pre CTT pri
CVTI SR pre zabezpečenie komunikácie s expertom a pre zabezpečenie realizácie
možných vzniknutých požiadaviek na experta.
Po skončení poskytovania služby bude podpísaný Preberací protokol o poskytnutí EPS.
Dodávateľ predloží faktúru za poskytnutie expertných podporných služieb CVTI SR.
Prílohou faktúry bude Preberací protokol o poskytnutí EPS a výkazy práce za pracovníkov
k poskytnutým expertným podporným službám tam, kde budú výkazy práce požadované
CVTI SR v rámci implementácie projektov ŠF EÚ.
Pre zabezpečenie experta je Dodávateľ viazaný termínmi, ktoré mu budú uložené CTT pri
CVTI SR.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť ako prílohu k faktúre pre CVTI SR, tam kde je to CVTI
SR požadované v rámci implementácie projektov ŠF EÚ, výkazy práce podľa požiadaviek
národných projektov ŠF EÚ. Výkazy práce musia byť podpísané expertom, ktorý službu
poskytoval alebo sa na poskytovaní služby podieľal.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať dodávku EPS podľa požiadaviek Objednávateľa
riadne, včas, s dodržaním všetkých pravidiel stanovených touto zmluvou, so všetkou
potrebnou odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a to v
čase dojednanom v tejto zmluve.
V prípade, že nie je možné zabezpečiť externého experta podľa požiadaviek k EPS
uvedeným v prílohe č.1 tejto zmluvy, Dodávateľ o tom bezodkladne upovedomí
Objednávateľa. Prípadnú zmenu požiadaviek na experta potvrdí Dodávateľovi
Objednávateľ e-mailom alebo inou preukázateľnou formou.
V prípade, že sa napriek preukázateľne vynaloženej snahe Dodávateľovi nepodarí
zabezpečiť pre dodávku EPS externého experta, fakturuje realizované služby súvisiace so
zabezpečením experta a ich realizáciu dokladá preukázateľným spôsobom.
V prípade, že sa experta podarí zabezpečiť, ten ale z objektívnych príčin nemôže po
vynaložení preukázateľnej snahy splniť požadované výstupy, fakturuje Dodávateľ
realizované služby súvisiace so zabezpečením dodávky EPS a ich realizáciu dokladá
preukázateľným spôsobom.
Dodávateľ môže fakturovať iba služby podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy ku ktorým vznikla
požiadavka od zadávateľa požiadavky na EPS, ktorých rozsah a vykonanie má schválené
Objednávateľom.
V prípade využívania softvérového nástroja na evidenciu požiadaviek na EPS Dodávateľ
tento využíva na dokumentáciu činnosti, komunikáciu s Objednávateľom, a pod. podľa
pokynov Objednávateľa.
Dodávateľ sa zaväzuje, že po podpise zmluvy bezodkladne písomne určí za svoju stranu
jedného pracovníka komunikujúceho v slovenskom jazyku, ktorý bude k dispozícii
telefonicky a emailom pre zástupcov CTT pri CVTI SR každý pracovný deň od 8:30 do
16:30 počas doby trvania zmluvy.
V prípade, že to CTT pri CVTI SR bude požadovať, dodávateľ pre zabezpečenie dodávky
EPS zaviaže relevantných pracovníkov mlčanlivosťou.
Ak Dodávateľ na zabezpečenie dodávky EPS využije externého experta, ktorý s ním nie je
v zamestnaneckom vzťahu, Dodávateľ zabezpečí vyhotovenie a podpis potrebných zmlúv
o spolupráci alebo iných zmlúv podľa aktuálnych požiadaviek. Body, ktoré takáto zmluva
alebo takéto zmluvy minimálne musia ošetriť, sú uvedené v prílohe č. 3 tejto zmluvy.

Čl. IV
Odplata
1.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za zabezpečenie dodávky expertnej
podpornej služby podľa požiadavky od zadávateľa požiadavky na EPS na základe
vystavenej faktúry podloženej podľa pokynov Objednávateľa pracovnými výkazmi a inými
prílohami podľa požiadaviek Objednávateľa v rozsahu odpracovaných hodín v
preukázateľnom rozsahu.
Objednávateľ uhradí náklady na zabezpečenie dodávky expertnej podpornej služby až po
realizácii dodávky a po úplnom uzavretí požiadavky na EPS. V prípade dlhotrvajúcej
dodávky EPS môže Objednávateľ uhrádzať Dodávateľovi preukázané výdavky priebežne
(minimálne na mesačnej báze).
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3.

4.

Objednávateľ uhrádza platby počas trvania zmluvy alebo dobiehajúce platby za
zabezpečenie dodávky EPS do vyčerpania stanoveného limitu podľa rozpočtu projektov
NITT SK a NPC, teda do výšky 156 218,40 eur s DPH.
V zmysle ponuky Dodávateľa bola stanovená hodinová sadzba za zabezpečenie dodávky
EPS nasledovne:
4.1 Hodinová sadzba A:
hodinová sadzba za prácu slovenských expertov pri poskytovaní externých podporných
služieb v procese transferu technológií (1 hod. = 60 min.)
Cena v EUR bez DPH
36,25 eur
Sadzba DPH v %
20 %
Výška DPH v EUR
7,25 eur
Cena v EUR s DPH
43,50 eur
Cena v EUR s DPH slovom
štyridsaťtri eur a päťdesiat eurocentov

4.2 Hodinová sadzba B:
hodinová sadzba za prácu zahraničných expertov pri poskytovaní externých
podporných služieb v procese transferu technológií (1 hod. = 60 min.)
Cena v EUR bez DPH
Sadzba DPH v %
Výška DPH v EUR
Cena v EUR s DPH
Cena v EUR s DPH slovom

5.
6.

7.
8.

9.

91,00 eur
20 %
18,20 eur
109,20 eur
Sto deväť eur a dvadsať centov

V hodinových sadzbách A a B sú zahrnuté všetky náklady spojené so zabezpečením
poskytnutia externej podpornej služby vrátane nákladov na dopravu.
Fakturovaná suma bude vyčíslená na základe sadzby určenej vo verejnom obstarávaní
a počtu vykázaných hodín.
Sadzba DPH je v zmysle platnej legislatívy 20 %. Výška DPH sa určuje na základe
pravidiel podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení
z fakturovanej sumy bez DPH spolu.
Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru po zabezpečení dodania expertnej podpornej
služby podľa požiadavky akademickej obce.
Prílohou faktúry, tam kde to určí Objednávateľ, musí byť pracovný výkaz podľa
formuláru, ktorý určí Objednávateľ (spravidla oficiálny výkaz práce v zmysle Príručky pre
prijímateľa pre Operačný program Výskum a vývoj v platnom znení zverejnený na stránke
www.minedu.sk v časti venujúcej sa štrukturálnym fondom, Operačnému programu
Výskum a vývoj). Výkazy práce sa vypĺňajú za každú osobu a mesiac osobitne. Pri
vypĺňaní výkazov práce je potrebné dodržiavať usmernenia projektovej kancelárie pre
národné projekty ŠF EÚ na CVTI SR. Objednávateľ môže vyžadovať
doplnenie/prepracovanie pracovných výkazov.
Objednávateľ je oprávnený rozporovať počet vykázaných hodín vo výkazoch práce, pokiaľ
bude počet vykázaných hodín na konkrétne činnosti uvedené vo výkazoch práce neúmerne
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10.

11.

12.
13.

14.

vysoký vo vzťahu k dodaným výstupom danej činnosti. Objednávateľ je za týmto účelom
oprávnený požadovať od Dodávateľa vysvetlenie a doloženie vykázaného počtu hodín
podpornou dokumentáciou.
Ak faktúra alebo jej prílohy (pracovné výkazy) nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti podľa bodu 11 tohto článku alebo nie sú v súlade s platnou legislatívou (zákon
č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zákon č. 431/2002 Z.z. o
účtovníctve v platnom znení resp. v prípade výkazov práce Príručka pre prijímateľa NFP.
Operačný program Výskum a Vývoj v platnom znení zverejnená na internetovej stránke
www.minedu.sk), je Objednávateľ oprávnený ich vrátiť Dodávateľovi na doplnenie a/alebo
opravu. Lehota, počas ktorej má Objednávateľ právo na formálnu kontrolu faktúry a jej
príloh s právom opakovaného plynutia lehoty splatnosti je 15 dní od dňa doručenia faktúry
s úplnými podkladmi. V prípade ak Objednávateľ zistí nedostatky vo faktúre alebo jej
prílohách, je oprávnený vyzvať Dodávateľa na doplnenie resp. opravu faktúry resp. príloh
a po opätovnom doručení opravenej/doplnenej faktúry a jej všetkých príloh sa počíta lehota
splatnosti odznova. Faktúru a jej prílohy je možné vrátiť opakovane iba v prípade, ak
Dodávateľ napriek tomu, že bol vyzvaný, chybu neopravil, alebo sa chyba vyskytla
v doplnených/zmenených údajoch; v takom prípade má Objednávateľ právo opakovane
žiadať o prepracovanie faktúry a jej príloh a lehota po ich doručení plynie odznova.
Faktúra vystavená Dodávateľom musí spĺňať náležitosti daňového dokladu a obsahovať
minimálne: obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ Zhotoviteľa, meno, sídlo, IČO, DIČ
Objednávateľa, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť platba poukázaná, názov
podpornej služby, výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu celkom vrátane
DPH, názov projektu, ITMS kódy, podpis oprávnenej osoby.
Doba splatnosti faktúry je zmluvnými stranami dohodnutá na 60 dní odo dňa jej doručenia
Objednávateľovi bez nedostatkov a so všetkými prílohami.
Dohodnutú odplatu Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi prostredníctvom banky na účet
zmluvnej strany – Dodávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Peňažný záväzok
Objednávateľa zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú odplatu podľa tejto zmluvy platený
prostredníctvom banky je splnený pripísaním splatenej sumy na účet Dodávateľa.
V prípade, že počas zabezpečovania dodávky expertnej podpornej služby prestane
existovať potreba dodávky (nie z viny Dodávateľa), Objednávateľ uhradí primerane
preukázané náklady Dodávateľa na zabezpečenie dodávky EPS.

Čl. V
Ďalšie dojednania
1.

2.
3.

Dodávateľ sa zaväzuje, že bude s Objednávateľom bez zbytočného odkladu prerokúvať
všetky otázky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť zabezpečovanie dodávky EPS a že mu
bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť oprávnený záujem
Objednávateľa.
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený priebežne požadovať od
Dodávateľa informácie o stave zabezpečenia dodávky EPS.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť a
vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov z
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

tejto zmluvy, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať vplyv na
ich spoluprácu podľa tejto zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých poznatkoch a
informáciách, ktoré mu poskytol Objednávateľ pri vzájomných rokovaniach o uzavretí
tejto zmluvy, ako aj o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré získa v súvislosti
s výkonom práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy; tento záväzok mlčanlivosti
a utajenia sa nevzťahuje na prípady, ak Dodávateľ poskytne informácie alebo písomnosti
súvisiace s touto zmluvou tretím osobám, ktoré vykonávajú u Objednávateľa kontrolu
v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky, resp. nadriadených orgánov
Objednávateľa. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že nič z toho, čo sa v súvislosti
s touto zmluvou dozvedeli alebo ešte len dozvedia, nepoužijú v rozpore so záujmami
druhej zmluvnej strany.
Dodávateľ sa zároveň zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých poznatkoch a
informáciách, s ktorými prišiel do styku v súvislosti so zabezpečením dodávky expertných
podporných služieb.
Záväzok mlčanlivosti a utajenia podľa bodov 4 a 5 tohto článku platí i po skončení tejto
zmluvy; od tejto povinnosti môže byť zmluvná strana oslobodená len v prípade, ak tak
ustanovuje právny predpis alebo písomným vyhlásením druhej zmluvnej strany.
V prípade ak Dodávateľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, je povinný
nahradiť druhej zmluvnej strane škodu tým spôsobenú.
Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly
orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa § 6 a § 10 zákona č. 528/2008 o pomoci
a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 resp. subjektom a osobám
povereným oprávnenými orgánmi podľa § 6 a § 10 zákona č. 528/2008 a podľa článku 59
a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 na výkon kontroly. Za strpenie výkonu kontroly
a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží Dodávateľovi žiadna odmena,
náhrada ani iné plnenie. Dodávateľ je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú štruktúru
plnenia zákazky na základe požiadavky objednávateľa alebo oprávneného orgánu a nimi
poverených subjektov a osôb, dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru
za účelom doloženia požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tohto bodu
zmluvy. Za účelom preventívneho riešenia problémov spojených s preukazovaním
realizácie tejto zákazky je oprávnený požadovať tieto podklady aj Objednávateľ.
Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo
strany Dodávateľa sa bude považovať za závažné porušenie tejto zmluvy. V prípade
vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania
požadovaných podkladov zo strany Dodávateľa, je povinný Dodávateľ túto škodu nahradiť
v plnej miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne
záväzných predpisoch pre implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ
v programovom období 2007-2013 do 31. augusta 2020.
Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej
republiky, resp. v Obchodnom vestníku. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť
Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto
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zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v
plnom rozsahu.

Čl. VI
Sankcie
1.

2.

Objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z odplaty dohodnutej
v zmysle článku IV tejto zmluvy pre konkrétnu realizovanú požiadavku na poskytnutie
EPS za každý deň omeškania za poskytnutie služby podľa termínov v objednávke
expertných služieb, najviac však 15% z odplaty bez DPH.
Dodávateľ môže uplatniť nárok na úrok z omeškania podľa ustanovenia § 369, ods.1
Obchodného zákonníka v prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením odplaty za
zabezpečenie poskytnutia EPS.

Čl. VII
Trvanie zmluvy
1.

2.
3.
4.

5.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Ak sa do troch mesiacov od
uzavretia zmluvy zmluva nezverejní platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.10.2015.
Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť písomnou dohodou zmluvných
strán, alebo odstúpením od tejto zmluvy podľa bodu 4 tohto článku.
Ak Dodávateľ podstatne poruší svoje povinnosti podľa tejto zmluvy alebo ak ohrozí alebo
poškodí dobré meno a povesť Objednávateľa, môže Objednávateľ odstúpiť od tejto
zmluvy. Dodávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak mu Objednávateľ nebude
poskytovať potrebnú súčinnosť alebo v prípade, ak mu Objednávateľ nezaplatí riadne
a včas dohodnutú odplatu.
Za podstatné porušenie povinností podľa tejto zmluvy zo strany Dodávateľa sa považuje
najmä:
a. Porušenie povinnosti podľa článku II. ods. 5 tejto zmluvy
b. Omeškanie Dodávateľa s plnením o viac ako 90 dní

6.

Oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené
druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je
neplatné.
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Čl. VIII
Doručovanie písomností
1.

2.

3.

4.

Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto
zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou preukazujúcou doručenie
na adresu určenú podľa bodu 2 tohto článku, doručenie kuriérom, faxom, e-mailom alebo
osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj
deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať,
alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte,
doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou
zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa
odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa
súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.
Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty, faxom alebo e-mailom sa použijú adresy
a kontaktné údaje zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej
zmluvnej strane adresát písomnosti pred odoslaním písomnosti oznámil nové adresy a nové
kontaktné údaje, resp. novú adresu určenú na doručovanie písomností.
V prípade akejkoľvek zmeny adresy alebo kontaktných údajov určených na doručovanie
písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná
zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy a kontaktných údajov bezodkladne písomne
informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová
adresa a nové kontaktné údaje riadne oznámené zmluvnej strane pred odosielaním
písomnosti.
Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou
doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej
podľa bodu 2 alebo bodu 3 tohto článku, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase
doručenia zdržuje.
Čl. IX
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.

2.

Zmena tejto zmluvy je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku k tejto
zmluve. Dodatok k tejto zmluve musí byť uzatvorený písomne tak, že dodatok je
kontinuálne číslovaný arabskými číslicami a to tak, že dodatok k tejto zmluve je potrebné
pred podpisom zo strany zmluvných strán, po vzájomnej dohode zmluvných strán, doložiť
na schválenie Riadiacemu orgánu pre Operačný program Výskum a vývoj, ktorým je
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, minimálne jeden mesiac pred podpisom
písomného dodatku k zmluve. Zmenu zmluvy je možné urobiť iba v súlade so zákonom o
verejnom obstarávaní 25/2006 Z.z. v platnom znení.
Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje
Obchodným zákonníkom. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah
spravuje príslušnými ustanoveniami právnych predpisov.
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3.

4.
5.

6.
7.

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr
stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ani účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto
neplatných/neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá,
pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri
uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
Táto zmluva zaväzuje zmluvné strany odo dňa jej podpisu zmluvnými stranami.
Dodávateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že sa oboznámil s dokumentmi, situáciou a
podmienkami špecifikujúcimi potreby Objednávateľa v oblasti zabezpečovania dodávok
EPS a spisovou dokumentáciou národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu
transferu technológií na Slovensku – NITT SK“, ktorá určuje rámec pre účel dodávok EPS,
pričom sa Dodávateľ zaväzuje ich uplatňovať pri plnení tejto zmluvy.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch rovnopisoch pre každú
zmluvnú stranu.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Bratislave dňa 30. 7. 2015
Za Objednávateľa:

Za Dodávateľa:

.........................................
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
generálny riaditeľ

.........................................
Ing. Petra Lipnická
predseda predstavenstva

Zoznam príloh
Príloha č. 1: Zoznam a popis externých podporných služieb (Opis predmetu zákazky)
Príloha č. 2: Minimálne požiadavky pre zabezpečenie zmluvného vzťahu medzi Dodávateľom
a externým expertom.
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