Príloha č.1 Oznámenia

Zmluvné podmienky
poskytovania odborných prehliadok plynových kotlov
I. Predmet plnenia
1.

2.
3.

Predmetom týchto zmluvných podmienok je úprava práv a povinností poskytovateľa vykonávať pre
objednávateľa na základe uzatvorenej Rámcovej objednávky odborné prehliadky plynových kotlov Buderus,
Geminox, Immergas, Protherm, Junkers, Thermona, Vaillant, Viessmann, Wolf na území SR, ktoré je
geograficky rozdelené na oblasť č. 1 až oblasť č. 45 u zákazníkov objednávateľa, za účelom preverenia
technického stavu plynových kotlov v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické
zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v platnom znení a súvisiacich platných
technických noriem, za podmienok, dohodnutých v týchto zmluvných podmienkach a v súlade s platnými
právnymi predpismi SR (ďalej len „plnenie“ alebo „odborné prehliadky“).
Presný typ kotla a oblasť SR, pre ktoré bude poskytovateľ vykonávať odborné prehliadky, sú špecifikované
v Rámcovej objednávke.
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať odborné prehliadky plynových kotlov v rozsahu nasledovných činností:
a) Odborná prehliadka plynového nekondenzačného kotla s výkonom do 50 kW pozostáva z:
- vyčistenia hlavných horákov (príp. zapaľovacieho horáčika),
- kontroly činnosti regulačných a bezpečnostných termostatov,
- kontroly stavu ionizačnej a zapaľovacích elektród,
- kontroly stavu a tesnosti okruhu plynu a odvodu spalín,
- kontroly činnosti obehového čerpadla,
- kontroly a prípadného doplnenia tlaku v expanznej nádrži,
- kontroly prívodu spaľovacieho vzduchu a vetrania priestoru,
- kontroly a v prípade potreby vyčistenia filtra vykurovacej sústavy,
- kontroly nastavenia regulácie vykurovacieho systému,
- kontroly anódy ohrievača, vnútornej časti zásobníku a poistného ventilu TÚV,
- orientačnej kontroly elektroinštalácie,
- kontroly tlakov plynu na trysky,
- kontroly havarijných stavov kotla.
b) Odborná prehliadka plynového kondenzačného kotla s výkonom do 50 kW pozostáva z:
- vyčistenia hlavných horákov (príp. zapaľovacieho horáčika),
- kontroly činnosti regulačných a bezpečnostných termostatov,
- kontroly stavu ionizačnej a zapaľovacích elektród,
- kontroly stavu a tesnosti okruhu plynu a odvodu spalín,
- kontroly činnosti obehového čerpadla,
- kontroly a prípadného doplnenia tlaku v expanznej nádrži,
- kontroly prívodu spaľovacieho vzduchu a vetrania priestoru,
- kontroly a v prípade potreby vyčistenia filtra vykurovacej sústavy,
- kontroly nastavenia regulácie vykurovacieho systému,
- kontroly anódy ohrievača, vnútornej časti zásobníku a poistného ventilu TÚV,
- orientačnej kontroly elektroinštalácie,
- kontroly spaľovania, prípadné nastavenie,
- demontáže, montáže a vyčistenia ventilátora,
- vyčistenie sifónu odvodu kondenzátu,
- kontroly havarijných stavov kotla.
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4.

Rámcová objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:
- Kontaktné údaje objednávateľa (adresa, IČO, zodpovedná osoba, e-mail, telefón);
- Kontaktné údaje poskytovateľa (adresa, IČO, zodpovedná osoba, e-mail, telefón);
- Typ kotla/kotlov, na ktoré bude poskytovateľ zabezpečovať odborné prehliadky;
- Územná oblasť, v rámci ktorej bude poskytovateľ zabezpečovať odborné prehliadky;
- Cena v EUR bez DPH za poskytnutie odbornej prehliadky/odborných prehliadok;
- Doba platnosti a termíny plnenia;
- Prílohu č. 1: Zmluvné podmienky poskytovania odborných prehliadok plynových kotlov.
- Prílohu č. 2: Zmluva o spracúvaní osobných údajov,
- Prílohu č. 3: Protokol o odbornej prehliadke plynového spotrebiča - vzor
- Prílohu č. 4: Súhlas spotrebiteľa so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od
zmluvy – vzor.

5.

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať plnenie predmetu Rámcovej objednávky vo vlastnom mene a na
vlastnú zodpovednosť.
6. Objednávateľ sa zaväzuje, po vykonaní odbornej prehliadky a doručení faktúry vrátane Protokolu o odbornej
prehliadke plynového spotrebiča (ďalej aj ako „Protokol“), potvrdeného poskytovateľom a zákazníkom
objednávateľa, zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu.

II. Miesto plnenia
1.
2.

Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet Rámcovej objednávky na území Slovenskej republiky v oblasti,
ktorá je špecifikovaná v Rámcovej objednávke.
Objednávateľ pre potreby poskytovania odborných prehliadok plynových kotlov rozdelil územie SR
geograficky na 45 oblastí, pričom každá oblasť je vymedzená okresom/okresmi nasledovne:
Oblasť č.

Kraj

Oblasť vymedzená okresmi

1

BA

Bratislava

2

BA

Pezinok, Senec

3

BA

Malacky

4

TN

Myjava, Nové Mesto nad Váhom

5

TT

Trnava

6

TT

Hlohovec, Piešťany

7

TT

Senica, Skalica

8

TN

Trenčín, Ilava

9

NR,TT

Šaľa, Galanta

10

TT

Dunajská Streda

11

NR

Komárno
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12

NR

Nové Zámky, Štúrovo - nie je okres

13

NR

Levice

14

NR

Nitra, Zlaté Moravce

15

NR

Topoľčany, Partizánske

16

TN

Bánovce nad Bebravou, Prievidza

17

TN, ZA

Považská Bystrica, Bytča, Púchov

18

ZA

Žilina, Kysucké Nové Mesto

19

ZA

Čadca

20

ZA

Martin, Turčianske Teplice

21

ZA

Námestovo, Tvrdošín

22

ZA

Ružomberok, Dolný Kubín

23

ZA

Liptovský Mikuláš

24

BB

Brezno

25

BB

Zvolen, Detva

26

BB

Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica

27

BB

Banská Bystrica

28

BB

Krupina, Veľký Krtíš

29

BB

Lučenec, Poltár

30

BB

Rimavská Sobota

31

BB, KE

Revúca, Rožňava

32

KE

Levoča, Spišská Nová Ves

33

PO

Poprad

34

PO

Kežmarok

35

KE

Gelnica

36

PO

Stará Ľubovňa, Sabinov

37

PO

Bardejov
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38

KE

Košice, Košice - okolie

39

PO

Svidník, Stropkov

40

PO

Snina

41

KE

Sobrance, Michalovce

42

PO

Prešov

43

PO

Vranov nad Topľou

44

PO

Medzilaborce, Humenné

45

KE

Trebišov

3. Konkrétna/e oblasť/i plnenia predmetu Rámcovej objednávky bude/ú uvedená/é v oznámení/požiadavke
objednávateľa zaslanej poskytovateľovi podľa článku IV. bod 1 písm. a) týchto zmluvných podmienok.

III. Termíny plnenia
1. Konkrétne termíny plnenia budú špecifikované v príslušných oznámeniach/požiadavkách objednávateľa
podľa článku IV., bod 1. písm. a) týchto zmluvných podmienok. Nedodržanie termínu plnenia sa považuje za
podstatné porušenie zmluvných podmienok.

IV. Povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) vykonať plnenie predmetu Rámcovej objednávky len na základe oznámenia/požiadavky objednávateľa,
odoslanej na e-mailovú adresu poskytovateľa uvedenú v Rámcovej objednávke. Oznámenie/požiadavka
objednávateľa musí obsahovať minimálne požadovaný termín a konkrétne miesto vykonania odbornej
prehliadky (adresa a telefonický kontakt na zákazníka objednávateľa) a typ plynového kotla. Doručenie
oznámenia/požiadavky je poskytovateľ povinný objednávateľovi potvrdiť zaslaním potvrdzujúceho emailu na adresu objednávateľa uvedenú v Rámcovej objednávke.
b) kontaktovať zákazníka objednávateľa za účelom dohodnutia termínu na vykonanie odbornej prehliadky
plynového kotla najneskôr do 10 dní, odo dňa doručenia oznámenia/požiadavky objednávateľa,
odoslanej na e-mailovú adresu poskytovateľa, uvedenú v Rámcovej objednávke.
Potvrdením kontaktovania zákazníka objednávateľa bude:
- vykonanie písomného záznamu v tabuľke umiestnenej v internetovom prostredí Google Drive, vo
forme zaznačenia termínu odbornej prehliadky do tabuľky, kde bude o každej prehliadke odoslanej
objednávateľom vedená evidencia s nasledovnými údajmi: variabilný symbol oznámenia/požiadavky
(ďalej aj „objednávka“), dátum prijatia e-mailovej objednávky, identifikačné údaje zákazníka (meno a
priezvisko, adresa), typ a značka spotrebiča, dátum I. telefonického kontaktu so zákazníkom, dohodnutý
termín prehliadky, meno servisného technika alebo firmy, dátum realizácie prehliadky, poznámky
(uvedenie dôvodov nekontaktovania, zmena spotrebiča, nedostupnosť zákazníka na telefóne,
nemožnosť dohodnutia termínu prehliadky a pod.).
c) vykonať plnenie podľa požiadaviek objednávateľa v zmysle platnej legislatívy, najmä, Vyhlášky MPSVaR
č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a súvisiacich technických noriem, riadne a úplne vypísať
Protokol o odbornej prehliadke plynového spotrebiča a po podpise zákazníkom
ho zaslať
objednávateľovi ako prílohu faktúry (osobe oprávnenej jednať vo veciach technických uvedenej
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v Rámcovej objednávke). Dokladom preukazujúcim vykonanie odbornej prehliadky je Protokol
o odbornej prehliadke plynového spotrebiča, podpísaný poskytovateľom, ako aj zákazníkom
objednávateľa, ktorému poskytovateľ vykonal odbornú prehliadku s uvedením typu plynového kotla
a ostatnými požadovanými údajmi v 2 vyhotoveniach (1 rovnopis Protokolu je určený pre zákazníka SPP
a 1 rovnopis pre objednávateľa). Vzor Protokolu o odbornej prehliadke plynového spotrebiča tvorí
Prílohu č. 3 Rámcovej objednávky.
d) dodržiavať všetky záväzky vyplývajúce z Rámcovej objednávky a týchto zmluvných podmienok;
e) postupovať pri vykonávaní odbornej prehliadky s odbornou starostlivosťou;
f) včas a bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o dôležitých skutočnostiach súvisiacich
s plnením predmetu Rámcovej objednávky, ktoré môžu ohroziť alebo obmedziť vykonanie plnenia,
prípadne spôsobiť nedodržanie termínu stanoveného v oznámení/požiadavke objednávateľa;

2. Objednávateľ sa zaväzuje:
a) včas a bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa o všetkých dôležitých skutočnostiach
súvisiacich s plnením predmetu Rámcovej objednávky, ktoré môžu ohroziť alebo obmedziť vykonanie
plnenia poskytovateľom, prípadne spôsobiť nedodržanie termínu stanoveného v oznámení/požiadavke
objednávateľa;
b) v prípade potreby poskytnúť poskytovateľovi doplňujúce údaje, nevyhnutne potrebné na riadne
vykonanie plnenia, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich pracovných dní od ich písomného
vyžiadania;
c) prostredníctvom osoby oprávnenej konať vo veciach technických za objednávateľa, oznámiť
poskytovateľovi e-mailom konkrétne miesto a termín vykonania odbornej prehliadky, typ plynového
kotla a adresu zákazníka.

V. Cena
1.
2.

3.
4.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena plnenia je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov.
Cena/ceny za odborné prehliadky plynových kotlov dohodnutá/é ako jednotková cena/jednotkové ceny je
uvedená v Rámcovej objednávke. Jednotková cena/jednotkové ceny uvedené v Rámcovej objednávke sú
dohodnuté ako konečné ceny v Eur bez DPH, vrátane dopravných a cestovných nákladov, réžie atď., ktoré
objednávateľ osobitne neuhrádza. Náhradné diely, príp. iný materiál, ktorý bude v nadväznosti na
prehliadku potrebné použiť pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky kotla, nie sú súčasťou odbornej
prehliadky plynového kotla. Náhradné diely, príp. iný materiál bude hradený v prípade potreby osobitne
zákazníkom objednávateľa (tesnenia, technické súčasti kotla, poškodené armatúry, a pod.), vrátane
všetkých priamych aj nepriamych nákladov (aj dopravy), ak touto činnosťou nevyhnutne vzniknú a zákazník
objednávateľa s nimi bude súhlasiť.
Ceny sú pevné, platné počas celej doby trvania Rámcovej objednávky.
K fakturovaným cenám bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov.

VI. Platobné a fakturačné podmienky
1.

2.
3.

Objednávateľ uhradí poskytovateľovi cenu za riadne vykonané plnenie bez preddavkov, bankovým
prevodom v celosti na základe faktúr, vystavených poskytovateľom na objednávateľa po vykonaní
príslušného plnenia na základe príslušného oznámenia/požiadavky objednávateľa. Protokol o odbornej
prehliadke plynového spotrebiča, podpísaný poskytovateľom a zákazníkom objednávateľa, musí byť
priložený ku každej faktúre.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov SR.
Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúr druhej zmluvnej strane. Pokiaľ posledný deň
lehoty splatnosti pripadne podľa slovenského kalendára na deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatok,
ako deň splnenia peňažného záväzku bude zmluvným partnerom za rovnako dohodnutých cenových
a platobných podmienok akceptovaný nasledujúci prvý pracovný deň.
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4.
5.
6.
7.

Faktúry budú vystavené v mene euro. Úhrada záväzkov oboch zmluvných strán bude vykonaná v slovenskej
mene.
Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu dlžníka v prospech účtu
veriteľa.
Faktúra musí obsahovať všetky platným zákonom o DPH stanovené náležitosti a ďalej musí obsahovať:
označenie, že ide o faktúru;
-IČO a bankové spojenie oboch zmluvných strán vo forme IBAN a BIC /SWIFT/;
-číslo objednávky zaevidovanej v SAPe;
-odpočet uhradených záloh (v prípade existencie záloh);
-sumu celkom k úhrade v mene, v ktorej sa bude uhrádzať.
Faktúra ďalej môže obsahovať:
číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov);
pečiatku vystavovateľa faktúry;
miesto plnenia;
konštantný symbol;
dohodnutú formu úhrady;
meno, podpis a telefonické/e-mailové spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa;
deň splatnosti faktúry (potrebné uvádzať počet dní od doručenia faktúry).

V prípade, že faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, objednávateľ má právo faktúru vrátiť bez
zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie odznova odo dňa
doručenia novej (opravenej) faktúry.
8.

Bankové spojenie veriteľa vo forme IBAN a SWIFT (BIC), uvedené na faktúre, musí byť zhodné s bankovým
spojením dohodnutým v Zmluve. V opačnom prípade je dlžník oprávnený uhradiť fakturovanú sumu na
bankové spojenie, uvedené na faktúre. V prípade uvedenia nesprávneho bankového spojenia vo forme
IBAN a SWIFT (BIC) alebo rozdielneho bankového spojenia vo forme IBAN a SWIFT (BIC) v zmluve a vo
faktúre zo strany veriteľa, dlžník nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá môže v dôsledku takto nesprávne
adresovanej úhrady vzniknúť; v prípade, ak z takéhoto dôvodu škoda vznikla na ťarchu dlžníka, dlžník má
právo uplatniť si náhradu škody u veriteľa, ktorý škodu spôsobil, a to v plnej výške formou vystavenej
faktúry.

9. Bankové poplatky
Ak má poskytovateľ bankový účet v tuzemsku: Bankové poplatky dlžníka znáša dlžník, bankové poplatky
veriteľa znáša veriteľ.
Ak má poskytovateľ bankový účet v zahraničí: Bankové poplatky na území SR bude znášať objednávateľ,
bankové poplatky v zahraničí bude znáša zhotoviteľ. V prípade porušenia zmluvnej podmienky súvisiacej
s úhradou znáša všetky bankové poplatky tá zmluvná strana, ktorá porušenie zavinila.
10. Poskytovateľ ako dodávateľ, ktorý je platiteľom dane v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov (zákon o DPH) vyhlasuje, že ku dňu uzavretia Zmluvy u neho
nenastali dôvody na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého
bodu zákona o DPH a/alebo nie je zverejnený v príslušnom zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u
ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky
v zmysle ustanovenia § 69 ods. 14 písm. b) a § 69 ods. 15 zákona o DPH .
11. Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa právnych predpisov platných
v Slovenskej republike, s vylúčením možnosti prevzatia daňovej povinnosti za obchodného partnera.
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1.

VII. Odovzdanie a prevzatie plnenia

Poskytovateľ splní svoju povinnosť vykonať plnenie jeho riadnym vykonaním v zmysle podmienok,
uvedených v príslušnom oznámení/požiadavke objednávateľa podľa článku IV., bod 1 písm. a) a týchto
zmluvných podmienok. Dokladom preukazujúcim vykonanie plnenia je Protokol o odbornej prehliadke
plynového spotrebiča, podpísaný poskytovateľom a zákazníkom objednávateľa, potvrdzujúci vykonanie
plnenia v súlade s podmienkami uvedenými v príslušnom oznámení/požiadavke objednávateľa, ktorý
potvrdzuje technický stav plynového spotrebiča u zákazníka objednávateľa.

VIII. Zmluvné sankcie
1. V prípade omeškania poskytovateľa s vykonaním plnenia v termíne uvedenom v príslušnom
oznámení/požiadavke objednávateľa je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči poskytovateľovi nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2% z celkovej ceny plnenia
v zmysle príslušného
oznámenia/požiadavky objednávateľa, a to za každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku má veriteľ právo fakturovať dlžníkovi úrok z
omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. V prípade, ak poskytovateľ nedodrží lehotu uvedenú v čl. IV. bod 1. písm. b) týchto zmluvných podmienok,
má objednávateľ právo fakturovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR, a to za každé
porušenie povinností zvlášť. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinností poskytovateľa
podľa týchto zmluvných podmienok.
4. Uplatnením zmluvnej pokuty ani jej zaplatením, nie je dotknutý nárok na náhradu škody prevyšujúcej výšku
zmluvnej pokuty.

IX. Zodpovednosť za vady a náhrada škody
1.

2.

3.

Poskytovateľ zodpovedá za to, že každé plnenie bude vykonané v súlade s podmienkami stanovenými v
príslušných oznámeniach/požiadavkách objednávateľa, vo Vyhláške MPSVaR č. 508/2009 Z.z. v platnom
znení a súvisiacich technických normách, a zároveň v súlade s podmienkami týchto zmluvných podmienok.
Poskytovateľ poskytuje na výsledky svojho plnenia záruku v trvaní 12 mesiacov. V prípade, ak sa počas
tejto záručnej doby zistí nedodržanie alebo porušenie podmienok plnenia, je objednávateľ oprávnený
uplatniť si voči poskytovateľovi nárok na ich bezodkladné a bezplatné odstránenie. Zodpovednosť za vady
sa netýka prípadov vzniku vady alebo poruchy príslušného plynového spotrebiča zákazníka objednávateľa,
ktoré vznikli po vykonaní odbornej prehliadky a podpise Protokolu o odbornej prehliadke plynového
spotrebiča.
V prípade, ak poskytovateľ v súvislosti s výkonom plnenia predmetu Rámcovej objednávky spôsobí
objednávateľovi alebo zákazníkovi objednávateľa škodu, je povinný ju nahradiť v skutočnej výške.

X. Ochrana dôverných informácií
1. Zmluvné strany sú si vedomé toho, že v rámci plnenia Rámcovej objednávky môžu oni alebo ich
zamestnanci či zmluvní partneri, získať vedomou činnosťou druhej zmluvnej strany alebo jej opomenutím
prístup k dôverným informáciám tejto druhej zmluvnej strany.
2. Dôvernou informáciou sa rozumie akákoľvek informácia, ktorú označuje zmluvná strana, ktorá informáciu
poskytuje, ako dôvernú, vrátane informácií, týkajúcich sa výskumu, vývoja, know-how, obchodných údajov,
osobných údajov zákazníkov objednávateľa alebo údajov o produktoch, materiáloch a metodológiách,
vlastnených príslušnou zmluvnou stranou.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zabezpečia dostatočné poučenie pre všetky osoby, ktoré sa na ich strane
budú zúčastňovať na plnení Rámcovej objednávky, o podstate dôvernej informácie v zmysle týchto
zmluvných podmienok a nevyhnutnosti jej utajenia v súlade s týmito zmluvnými podmienkami. Prístup
k dôverným informáciám bude obmedzený na tých zamestnancov zmluvnej strany, ktoré tieto informácie
potrebujú poznať na účely a v rozsahu, vymedzenom týmito zmluvnými podmienkami.
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4. Zmluvné strany sa zaväzujú zaobchádzať s dôvernými informáciami ako s predmetom obchodného
tajomstva, najmä uchovávať ich v tajnosti a zabezpečiť vykonanie všetkých právnych a technických
opatrení, zabraňujúcich ich neoprávnenému sprístupneniu tretej osobe či ich zneužitiu, a to v rozsahu
a spôsobom primeraným stupňu utajenia príslušnej dôvernej informácie a jej zrejmému významu, alebo
významu, ktorý tejto dôvernej informácii zreteľne priradí tá zmluvná strana, ktorej príslušná dôverná
informácia prislúcha.
5. Zmluvné strany môžu poskytnúť tieto dôverné informácie len svojim zamestnancom alebo zmluvným
partnerom v rozsahu nutnom pre riadne plnenia Rámcovej objednávky, pri súčasnej realizácii vyššie
uvedených opatrení. Dôverné informácie nesmú byť kopírované alebo reprodukované bez písomného
súhlasu zmluvnej strany, ktorá tieto informácie poskytla.
6. Poskytovateľ bude zodpovedať v súlade s príslušnými právnymi predpismi za ochranu osobných údajov,
ktoré boli poskytovateľovi poskytnuté objednávateľom, alebo s ktorými prišiel do styku v súvislosti s plnením
Rámcovej objednávky, a to aj po skončení jej platnosti. Poskytovateľ bude spracovávať osobné údaje
poskytnuté Objednávateľom pre účely plnenia Rámcovej objednávky len v súlade s týmito zmluvnými
podmienkami a Zmluvou o spracúvaní osobných údajov, ktorá tvorí Prílohu č. 2 Rámcovej objednávky.
7. V prípade porušenia povinností uvedených v tomto článku je poškodená zmluvná strana oprávnená uplatniť
si nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3.000,-eur, za každé porušenie povinností zvlášť.
Zaplatením pokuty nie je dotknutý prípadný nárok poškodenej strany na náhradu škody, prevyšujúcej výšku
zmluvnej pokuty.

XI. Ukončenie Rámcovej objednávky
1.

2.

3.

4.

Platnosť Rámcovej objednávky môže byť ukončená:
a) písomnou dohodou zmluvných strán;
b) zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupcu;
c) výpoveďou;
d) odstúpením od Rámcovej objednávky.
Objednávateľ je oprávnený ukončiť platnosť Rámcovej objednávky kedykoľvek písomnou výpoveďou aj bez
uvedenia dôvodov s jednomesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť dňom
nasledujúcim po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatným spôsobom poruší zmluvné záväzky
dohodnuté v Rámcovej objednávke alebo v jej prílohách, má druhá zmluvná strana právo odstúpiť od
Rámcovej objednávky. Odstúpenie od Rámcovej objednávky musí byť vykonané v písomnej forme a musia
v ňom byť uvedené dôvody odstúpenia. Odstúpenie od Rámcovej objednávky nadobúda právne účinky
doručením oznámenia o odstúpení od Rámcovej objednávky druhej zmluvnej strane. Za podstatné
porušenie sa rozumie porušenie označené ako podstatné v ustanoveniach týchto zmluvných podmienok,
bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu alebo akejkoľvek inej zmluvnej povinnosti, ak
k náprave nedôjde ani po uplynutí dodatočnej primeranej lehoty, poskytnutej druhou zmluvnou stranou na
odstránenie tohto porušenia.
V prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpi od Rámcovej objednávky alebo objednávateľ
Rámcovú objednávku ukončí výpoveďou, je poskytovateľ povinný vykonať plnenia na základe
oznámení/požiadaviek objednávateľa podľa článku IV. bod.1 písm. a) týchto zmluvných podmienok,
doručených do dňa ukončenia platnosti Rámcovej objednávky.

XII. Záverečné ustanovenia
1.
2.

Rámcovú objednávku je možné zmeniť alebo doplniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej
forme.
Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory súvisiace s plnením ustanovení Rámcovej objednávky, prednostne
rokovaním zástupcov štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán. Ak sa rozpor neodstráni dohodou, je
ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená predložiť žalobu na príslušný súd Slovenskej republiky.
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3.
4.

5.

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré súvisia s plnením predmetu Rámcovej objednávky sa riadia
ustanoveniami týchto zmluvných podmienok.
Ak sa počas plnenia Rámcovej objednávky preukáže, že poskytovateľ vo svojej ponuke v rámci
„Dynamického nákupného systému“ a na základe ktorého bola uzavretá Rámcová objednávka, predložil
neplatné doklady alebo dokumenty alebo uviedol v ponuke nepravdivé údaje a tak uviedol objednávateľa do
omylu, má objednávateľ právo odstúpiť od Rámcovej objednávky. Poskytovateľ zodpovedá v plnej výške za
všetky škody, ktoré takýmto konaním spôsobil objednávateľovi.
Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť odoslaná na adresu sídla druhej zmluvnej strany
uvedenú v Rámcovej objednávke sa považuje za doručenú aj v prípade, že adresát zásielku odmietne
prevziať alebo sa zásielka vráti späť odosielateľovi s poznámkou „adresát neznámy“; „nevyzdvihnuté
v odbernej lehote“; alebo inou obdobnou poznámkou preukazujúcou neúspešné doručenie, a to na tretí deň
odo dňa jej odoslania.

..........................................................................
Poskytovateľ
(meno, podpis a pečiatka)
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