RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
č. 20190030-00
(ďalej len “Rámcová zmluva”)
uzavretá medzi
Objednávateľ:
Sídlo:

NAFTA a.s.
Votrubova 1, 821 09 Bratislava

Zastúpený:

Ing. Martin Bartošovič – prokurista
Ing. Ladislav Goryl – prokurista

Bankové spojenie:

SK84 8100 0001 0701 1890 0207
KOMBSKBA
SK22 0200 0000 0022 9037 3057
SUBASKBX
SK77 7300 0000 0090 0000 7553
INGBSKBX

IČO:

36 286 192

DIČ:

2022146599

IČ DPH:

SK2022146599

zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vložka č. 4837/B

(ďalej len „Objednávateľ”)
a
Poskytovateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu, oddiel: , vložka č. :

(ďalej len „Poskytovateľ“)
(ďalej spoločne tiež “Zmluvné strany” alebo jednotlivo len “Zmluvná strana”).
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PREDMET A ÚČEL RÁMCOVEJ ZMLUVY
1.1

Účel Rámcovej zmluvy
Účelom tejto Rámcovej zmluvy je stanoviť práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré sa
budú aplikovať na zmluvy o službách vo forme vystavených objednávok, ktoré budú
Zmluvné strany uzatvárať na žiadosť Objednávateľa v písomnej forme alebo vo forme
písomného potvrdenia objednávok Objednávateľa podľa odseku 1.5 (ďalej jednotlivo
len "Objednávka"). Ustanovenia tejto Rámcovej zmluvy sa na Objednávku budú
aplikovať v rozsahu, v akom Objednávka konkrétne práva a povinnosti Zmluvných strán
neupraví inak.

1.2

Predmet Rámcovej zmluvy
Na základe tejto Rámcovej zmluvy a príslušnej Objednávky sa Poskytovateľ zaväzuje
poskytovať Objednávateľovi a Objednávateľ sa zaväzuje od Poskytovateľa prijímať
vyčisťovacie práce pre sondy, objekty, príjazdové komunikácie, ropovody
a plynovody (v rozsahu uvedenom v prílohách č. 1, 2, 3 tejto Rámcovej zmluvy)
(ďalej len „Služby“).
Detailná špecifikácia požadovaných Služieb, vrátane miesta a termínu ich poskytnutia,
bude určená Objednávateľom v Objednávke vystavenej podľa odseku 1.5.

1.3

Spôsob poskytovania Služieb, povinnosti Poskytovateľa
1.3.1

Poskytovateľ vyhlasuje, že plne ovláda rozsah a povahu Služieb, že disponuje
dostatočnými kapacitami a odbornými znalosťami potrebnými k riadnemu
a včasnému poskytovaniu Služieb, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné
podmienky realizácie Služieb a že správne vyhodnotil a ocenil akékoľvek práce,
dodávky, služby a úkony, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie svojich
záväzkov, ku ktorým sa zaviazal touto Rámcovou zmluvou.

1.3.2

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť plnenie predmetu tejto Rámcovej zmluvy
bezúhonnými, stálymi, spoľahlivými, zdravotne a odborne spôsobilými osobami,
s adekvátnou praxou.
Poskytovateľ sa zaväzuje písomne oznámiť Objednávateľovi identifikačné údaje
osôb, ktoré použije na plnenie predmetu tejto Rámcovej zmluvy, vrátane
riadiacich a kontrolných pracovníkov. Tento zoznam sa Poskytovateľ zaväzuje
pravidelne aktualizovať a akékoľvek zmeny písomne oznámiť Objednávateľovi
bez zbytočného odkladu po tom, čo príslušná zmena nastala.
Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje písomnými súhlasmi osôb, ktoré použije
na plnenie predmetu tejto Rámcovej zmluvy, vrátane riadiacich a kontrolných
pracovníkov, so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v rozsahu potrebnom na zabezpečenie vstupu týchto osôb do priestorov
Objednávateľa v súvislosti s poskytovaním Služieb v zmysle tejto Rámcovej
zmluvy (t.j. meno, priezvisko, názov spoločnosti) a teda je oprávnený tieto
osobné údaje Objednávateľovi poskytnúť.

1.3.3

Poskytovateľ prehlasuje, že (a) veci (tovar) dodané Poskytovateľom v súvislosti
s poskytnutím Služieb nie sú a ani v čase poskytnutia Služieb nebudú zaťažené
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žiadnym právom tretej osoby, najmä záložným právom alebo predkupným
právom, (b) takéto veci nie sú prenajaté a ani v čase poskytnutia Služieb
nebudú prenajaté tretej osobe a (c) neexistuje právny predpis ani rozhodnutie
orgánu verejnej moci, ktoré by Poskytovateľovi akýmkoľvek spôsobom bránili
v nakladaní s takýmito vecami.
1.3.4

Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať intervaly poskytovania Služieb s rozpisom
na dni a priestory Objednávateľa tak, aby nenastal výpadok poskytovaných
Služieb.

1.3.5

Poskytovateľ sa zaväzuje (i) pravidelne informovať Objednávateľa o priebehu
plnenia predmetu tejto Rámcovej zmluvy v súlade s technickou špecifikáciou
predmetu tejto Rámcovej zmluvy a (ii) včas a bez zbytočného odkladu
informovať Objednávateľa o všetkých dôležitých skutočnostiach, súvisiacich
s plnením predmetu tejto Rámcovej zmluvy, ktoré môžu ohroziť alebo obmedziť
plnenie predmetu tejto Rámcovej zmluvy zo strany Poskytovateľa.

1.3.6

Poskytovateľ sa zaväzuje a zodpovedá za poskytovanie Služby v súlade s
platnými právnymi predpismi, touto Rámcovou zmluvou, internými predpismi
Objednávateľa v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia, životného
prostredia, prevencie pred požiarmi, s ktorými bol Objednávateľom
preukázateľne oboznámený, s pokynmi výrobcov príslušného zariadenia
a všetkými ďalšími platnými predpismi, ktoré súvisia s plnením predmetu tejto
Rámcovej zmluvy.

1.3.7

Poskytovateľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť potrebné technické
vybavenie, čistiace prostriedky spĺňajúce požiadavky príslušných právnych
predpisov, pracovné pomôcky, výstroj, vhodné osobné ochranné pracovné
prostriedky pracovníkov a ďalšie vybavenie potrebné na riadne plnenie
predmetu tejto Rámcovej zmluvy.

1.3.8

Za účelom zabezpečenia povinností v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 124/2006
Z.z. o BOZP a § 10 Vyhl. SBÚ č. 29/1989 Zb., Objednávateľ oboznámi
povereného zástupcu Poskytovateľa s potrebnými informáciami a pokynmi na
zaistenie BOZP, OPP a OŽP platnými pre pracoviská a priestory Objednávateľa
(vrátane interných riadiacich predpisov Objednávateľa), na ktorých sa budú
zdržiavať zamestnanci Poskytovateľa v priebehu poskytovania Služieb.
Poverený zástupca Poskytovateľa svojim podpisom potvrdí, že bol s pravidlami
BOZP, OPP a OŽP oboznámený a že im porozumel.

1.3.9

Poskytovateľ zodpovedá za určovanie bezpečných pracovných postupov pri
realizácii a vykonávaní Služieb.

1.3.10

Poskytovateľ sa zaväzuje
poskytnutých Služieb.

1.3.11

Poskytovateľ zodpovedá za to, že pri plnení povinností v zmysle tejto
Rámcovej zmluvy nepoužije a nedovolí použitie žiadnych strojov, zariadení a
materiálov, o ktorých je v čase poskytnutia Služby známe, že nespĺňajú
požiadavky stanovené pre bezpečnosť prevádzky Objednávateľa a/alebo majú
škodlivé účinky na ľudské zdravie a/alebo životné prostredie.

bezodkladne

odstrániť

zistené

nedostatky
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1.3.12 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť bezprostredne potrebný kontakt medzi

oprávnenými osobami Poskytovateľa a oprávnenými osobami Objednávateľa za
účelom vzájomnej informovanosti o priebehu poskytovania Služieb, prijímania
a realizácie
individuálnych
pokynov,
požiadaviek,
návrhov
a iných
organizačných činností Objednávateľa.
1.3.13 Poskytovateľ sa zaväzuje po celú dobu platnosti a účinnosti tejto Rámcovej

zmluvy pravidelne kontrolovať kvalitu a priebeh poskytovania Služieb
pracovníkmi a ďalšími oprávnenými osobami použitých pri plnení predmetu tejto
Rámcovej zmluvy.
1.3.14 Poskytovateľ

sa zaväzuje nezverejniť, neposkytnúť, ani žiadnym iným
spôsobom nesprístupniť informácie o objektoch Objednávateľa a ďalších
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v priebehu trvania tohto zmluvného
vzťahu s Objednávateľom, tretím osobám a zaväzuje sa, že tieto informácie
bude využívať výlučne na plnenie svojich povinností, ku ktorým sa zaviazal
touto Rámcovou zmluvou. Poskytovateľ sa zaväzuje v rovnakom rozsahu
zaviazať mlčanlivosťou i svojich pracovníkov a ďalšie osoby, ktoré použije na
plnenie predmetu tejto Rámcovej zmluvy a to aj na dobu po ukončení
pracovného, alebo iného obdobného pomeru s Poskytovateľom.

1.3.15 Poskytovateľ je povinný priebežne odstraňovať na svoje náklady odpady

a nečistoty vzniknuté pri plnení tejto Rámcovej zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá
za nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch č. 223/2001 Z.z.
v znení neskorších predpisov, vykonávacími predpismi a všeobecne záväznými
nariadeniami príslušného obecného alebo mestského úradu upravujúcimi túto
oblasť.
1.3.16 Poskytovateľ sa okrem vyššie uvedeného zaväzuje tiež:

a) viesť písomnú evidenciu o nákupe a spotrebe materiálu, potrebného na
poskytnutie Služby a na požiadanie ju bez zbytočného odkladu predložiť
Objednávateľovi,
b) každú potrebu aplikácie a samotnú aplikáciu akýchkoľvek chemických
prípravkov potrebných na poskytnutie Služby vopred odsúhlasiť
s Objednávateľom, resp. inou oprávnenou osobou,
c) zabezpečiť dopravu pracovníkov (dovoz a odvoz) na miesta poskytnutia
Služby podľa bodu 5.1 tejto Rámcovej zmluvy.
1.3.17

Objednávateľ má po celú dobu platnosti a účinnosti tejto Rámcovej zmluvy
právo priebežne kontrolovať dodržiavanie vyhlásení a záväzkov Poskytovateľa,
ku ktorým sa zaviazal touto Rámcovou zmluvou.

1.3.18

Poskytovateľ vyhlasuje, že počas trvania platnosti a účinnosti tejto Rámcovej
zmluvy pri plnení povinností, ku ktorým sa zaviazal touto Rámcovou zmluvou,
nepoužije, ani neumožní použiť osoby, ktoré spĺňajú definíciu nelegálneho
zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“).
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1.3.19 Za účelom preukázania splnenia povinnosti Poskytovateľa uvedenej v bode
1.3.18 tohto článku (§ 7b zákona o nelegálnom zamestnávaní) je Objednávateľ
kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Rámcovej zmluvy oprávnený od
Poskytovateľa požadovať a Poskytovateľ je povinný Objednávateľovi
bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady týkajúce sa fyzických
osôb, ktoré Poskytovateľ použil pri plnení tejto Rámcovej zmluvy a ktoré sú
potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Poskytovateľ
neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania.
1.3.20

V prípade, že Poskytovateľ neposkytne akýkoľvek z dokladov potrebných na
účel uvedený v bode 1.3.18 tohto článku, alebo Objednávateľ z dokladov,
ktoré mu Poskytovateľ na tento účel poskytol, zistí nelegálne zamestnávanie,
Objednávateľ je oprávnený od Poskytovateľa požadovať zmluvnú pokutu vo
výške 5.000,- EUR a to aj opakovane za každé jednotlivé zistenie porušenia
povinnosti Poskytovateľa podľa tohto bodu. Vo vyššie uvedených prípadoch je
Objednávateľ zároveň oprávnený odmietnuť prevzatie plnenia na základe tejto
Rámcovej zmluvy.

1.3.21 V prípade, že orgány štátnej správy oprávnené vykonávať kontrolu nelegálneho
zamestnávania zistia u Poskytovateľa porušenie zákazu nelegálneho
zamestnávania, vzniká Objednávateľovi právo na náhradu všetkej a
akejkoľvek škody, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia tohto zákazu
Poskytovateľom, najmä na náhradu sankcie, ktorá bola v tejto súvislosti
uložená Objednávateľovi podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní. Zároveň
je Objednávateľ v tomto prípade oprávnený od Poskytovateľa požadovať
náhradu zmluvnej pokuty za porušenie vyhlásenia Poskytovateľa uvedeného
v bode 1.3.18 tohto článku vo výške sankcie uloženej Objednávateľovi
orgánom štátnej správy podľa predchádzajúcej vety.
1.3.22 V prípade, ak Objednávateľovi bude orgánom štátnej správy pri výkone kontroly
nelegálneho zamestnávania uložená sankcia podľa § 7b zákona o nelegálnom
zamestnávaní, Objednávateľ je oprávnený uspokojiť svoju pohľadávku na
náhradu plnenia – sankcie uloženej orgánom štátnej správy pri výkone kontroly
nelegálneho zamestnávania, ktorá Objednávateľovi v dôsledku toho voči
Poskytovateľovi vznikne a zmluvnej pokuty podľa bodu 1.3.21 tohto článku, ich
započítaním s akoukoľvek pohľadávkou Poskytovateľa voči Objednávateľovi
v súlade s § 364 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, s čím
Poskytovateľ bezvýhradne a neodvolateľne súhlasí.

1.4

Záväzky Objednávateľa
1.4.1

Objednávateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o vadách a nedostatkoch
poskytovaných Služieb zistených kontrolnou činnosťou a tiež o akýchkoľvek
skutočnostiach, ktoré by mohli závažným spôsobom ovplyvniť plnenie predmetu
tejto Rámcovej Zmluvy a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich
Objednávateľ dozvedel. Poskytovateľ je povinný písomne informovať
Objednávateľa o opatreniach, navrhovaných na riešenie vytýkaných vád
a nedostatkov alebo zistených skutočností.
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1.4.2

Objednávateľ
sa
zaväzuje oboznámiť
pracovníkov
Poskytovateľa
s protipožiarnymi predpismi a predpismi BOZP platnými pre objekty
Objednávateľa, ktoré sú miestom plnenia v zmysle článku 4 tejto Rámcovej
zmluvy.

1.4.3

Objednávateľ sa zaväzuje bezplatne poskytnúť Poskytovateľovi priestory
nevyhnutné k riadnemu poskytovaniu Služieb v objektoch Objednávateľa a to
najmä priestory na vykonávanie Služieb, pokiaľ to vyplýva z ich charakteru,
uloženie vecí pracovníkov Poskytovateľa, upratovacích pomôcok, sociálne
a hygienické zariadenia, a to v rozsahu nevyhnutnom k riadnemu poskytovaniu
Služieb podľa tejto Rámcovej zmluvy.

1.4.4

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi informácie o objektoch
Objednávateľa, ktoré sú miestom plnenia v zmysle článku 4 tejto Rámcovej
zmluvy, a tiež ich plány a kľúče, avšak iba v rozsahu nevyhnutnom pre
poskytovanie Služieb v zmysle tejto Rámcovej zmluvy.

1.4.5

Objednávateľ sa zaväzuje znášať náklady na odber
energie a vody
spotrebovaných pri zabezpečovaní predmetu Rámcovej zmluvy.

1.5 Objednávky a potvrdenia Objednávok
Ako podklad pre určenie vzájomných práv a povinností Zmluvných strán budú slúžiť:
a)

písomná objednávka zaslaná Objednávateľom Poskytovateľovi a písomné
potvrdenie Objednávky zaslané Poskytovateľom Objednávateľovi (ďalej len
„Potvrdenie“) obsahujúce najmä:
(i)

obchodné meno, sídlo, IČO, identifikačné číslo pre daň oboch
Zmluvných strán ako aj informáciu o ich zápise do Obchodného registra
alebo do obdobného registra;

(ii)

číslo tejto Rámcovej zmluvy, číslo Objednávky a dátum vyhotovenia
Objednávky;

(iii)

druh a množstvo požadovanej Služby;

(iv)

jednotkovú cenu požadovanej Služby, bez DPH;

(v)

celkovú cenu za Službu bez DPH;

(vi)

fakturačné, platobné a dodacie podmienky, ak sú odchylné od tých
dohodnutých touto Rámcovou zmluvou;

(vii)

deň a miesto poskytnutia Služby;

(viii)

číslo nákladového strediska Objednávateľa a kontaktnú osobu pre
miesto poskytnutia Služby.

Poskytovateľ vykoná Potvrdenie pripojením svojho podpisu, pečiatky a dátumu na
poslednej strane Objednávky.
Objednávka a Potvrdenie musia byť podpísané osobou oprávnenou konať za príslušnú
Zmluvnú stranu.
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Objednávka a Potvrdenie budú druhej Zmluvnej strane doručované e-mailom na
adresu uvedenú Zmluvnými stranami pre tento účel v bode 9.10 tejto Rámcovej
zmluvy.
Bezvýhradným prijatím Objednávky a vystavením Potvrdenia vzniká za podmienok
ustanovených touto Rámcovou zmluvou medzi Zmluvnými stranami záväzkový vzťah
špecifikovaný v Objednávke.
Pravidelné Služby budú objednané na základe písomnej rámcovej Objednávky
vystavenej Objednávateľom na príslušný kalendárny rok, resp. jeho pomernú časť,
doručenej Poskytovateľovi a písomného Potvrdenia doručeného Objednávateľovi
najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia Objednávky Poskytovateľovi.
Pri objednávaní nepravidelných Služieb – Služieb na objednávku sa uplatní nasledovný
postup: Objednávateľ oznámi Poskytovateľovi e-mailom, aký druh nepravidelných
Služieb, v akom rozsahu a termíne požaduje poskytnúť a požiada Poskytovateľa
o vypracovanie cenovej ponuky na poskytnutie týchto Služieb; pri vypracovaní cenovej
ponuky je Poskytovateľ povinný vychádzať z jednotkových cien za dané Služby tak ako
sú uvedené v prílohách tejto Rámcovej zmluvy. Po potvrdení cenovej ponuky
Objednávateľom, Objednávateľ najneskôr do 5 dní vystaví písomnú Objednávku
a doručí ju Poskytovateľovi. Poskytovateľ následne vystaví Potvrdenie a doručí ho
Objednávateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia Objednávky.
Rozčlenenie Služieb na pravidelné a nepravidelné – Služby na objednávku je uvedené
v prílohe č. 1, 2, 3 k tejto Rámcovej zmluve.
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CENA ZA SLUŽBU
2.1

Cena za Službu
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za skutočne poskytnuté Služby,
pričom sa uplatní nasledovný postup:
a) pri pravidelných Službách - cenu uvedenú pre konkrétnu Službu v zmysle Príloh č.
1 a č. 2 tejto Rámcovej zmluvy; v Prílohe č. 1 a č. 2 tejto Rámcovej zmluvy je
uvedená celková cena za pravidelné Služby za 1 kalendárny rok
b) pri nepravidelných Službách - jednotkovú cenu za konkrétnu Službu uvedenú
v Prílohe č. 1 a č. 2 tejto Rámcovej zmluvy (ďalej len „Cena“).

2.2

Obsah Ceny
V Cene sú, bez ohľadu na akékoľvek obchodné zvyklosti inak bežné v odvetví,
zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením záväzkov Poskytovateľa, najmä náklady
vynaložené Poskytovateľom na prácu, materiál, vybavenie a technické prostriedky
potrebné na poskytnutie Služby (vrátane potrebných osobných ochranných pracovných
prostriedkov pracovníkov použitých pri poskytnutí Služby), doprava pracovníkov na
miesto poskytnutia Služby, poistenie, clo a iné poplatky, poplatky súvisiace s
certifikáciou a správne alebo obdobné poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom
verejnej moci.
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2.3

Zmena Ceny
Rokovanie o zmene Ceny je oprávnená iniciovať ktorákoľvek zo Zmluvných strán
bežným spôsobom (písomne, telefonicky, e-mailom); rokovanie o zmene Ceny sa
uskutoční najneskôr do 3 pracovných dní od oznámenia požiadavky príslušnej
Zmluvnej strany na jeho uskutočnenie. Zmenu Ceny sú oprávnené písomne odsúhlasiť
osoby uvedené v odseku 9.10 Rámcovej zmluvy oprávnené za príslušnú Zmluvnú
stranu konať v zmluvných a technických veciach. Písomne odsúhlasená zmena Ceny je
účinná od najbližšieho fakturačného obdobia nasledujúceho po uskutočnenom rokovaní
Zmluvných strán o zmene Ceny, na ktorom došlo k obojstrannému písomnému
potvrdeniu zmeny Ceny.

2.4

DPH
Ceny v tejto Rámcovej zmluve nezahŕňajú daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).
DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov.

2.5

Zádržné DPH
2.5.1

Poskytovateľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto Rámcovej zmluvy u neho
nenastali dôvody na zrušenie registrácie Poskytovateľa pre daň z pridanej
hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o DPH“) a nie je zverejnený v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným
riaditeľstvom Slovenskej republiky.

2.5.2

Poskytovateľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy Rámcovej zmluvy
jeho štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník nie je
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom
Objednávateľa.

2.5.3

V prípade, ak kedykoľvek po uzavretí tejto Rámcovej zmluvy a pred zánikom
tejto Rámcovej zmluvy
a)

b)

c)

nastanú u Poskytovateľa dôvody na zrušenie registrácie Poskytovateľa
pre daň z pridanej hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu
zákona o DPH a/alebo Poskytovateľ bude zverejnený v príslušnom
zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky
alebo
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník Poskytovateľa
sa stane štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo
spoločníkom Objednávateľa alebo
vstúpi Poskytovateľ do likvidácie, začne sa voči Poskytovateľovi
konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,

sa Poskytovateľ zaväzuje najneskôr do 3 dní od vzniku tejto skutočnosti
písomne oznámiť vznik tejto skutočnosti Objednávateľovi. V prípade, že
Poskytovateľ v stanovenej lehote neoznámi písomne vznik niektorej zo
skutočností uvedených v písm. a), b) a c) tohto bodu Objednávateľovi, vzniká
Objednávateľovi právo na náhradu škody, ktorá mu vznikne v dôsledku
nesplnenia si oznamovacej povinnosti Poskytovateľa, najmä na náhradu dane
z pridanej hodnoty, ktorú ako ručiteľ uhradil namiesto Poskytovateľa v zmysle
§ 69 ods. 14 a § 69b zákona o DPH.
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3

2.5.4

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade, ak kedykoľvek po uzavretí
tejto Rámcovej zmluvy a pred zánikom tejto Rámcovej zmluvy vznikne
(nastane) ktorákoľvek zo skutočností uvedených v písm. a), b) alebo c) bodu
2.5.3 tejto Rámcovej zmluvy, má Objednávateľ právo zadržať zo splatných
častí Ceny (odplaty) fakturovaných Poskytovateľom podľa tejto Rámcovej
zmluvy, čiastku vo výške zodpovedajúcej výške dane z pridanej hodnoty
uvedenej na príslušnej faktúre.

2.5.5

Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi zádržné najneskôr do 14 dní po tom, čo
Poskytovateľ Objednávateľovi preukáže, že daň z pridanej hodnoty v plnej
výške odviedol príslušnému daňovému úradu.

2.5.6

V prípade, ak Objednávateľ ako ručiteľ v zmysle § 69 ods. 14 a § 69b zákona o
DPH uhradí daň z pridanej hodnoty namiesto Poskytovateľa, Objednávateľ je
oprávnený uspokojiť svoju pohľadávku na náhradu plnenia – dane z pridanej
hodnoty zaplatenej namiesto Poskytovateľa, ktorá Objednávateľovi v dôsledku
toho voči Poskytovateľovi vznikne, jej započítaním s pohľadávkou
Poskytovateľa voči Objednávateľovi na vyplatenie zádržného, s čím
Poskytovateľ neodvolateľne a bezvýhradne súhlasí.

LEHOTA POSKYTNUTIA SLUŽBY
3.1

Lehota poskytnutia Služby
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi Služby podľa bodu 1.2 tejto
Rámcovej zmluvy v lehotách stanovených v časových harmonogramoch uvedených
v Prílohách č. 1 a č. 2 tejto Rámcovej zmluvy, Služby na objednávku v lehote uvedenej
v príslušnej Objednávke. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi
nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na poskytnutie Služby za podmienok uvedených v tejto
Rámcovej zmluve a/alebo Objednávke.

3.2

Oznámenie o omeškaní s poskytnutím Služby
V prípade, že hrozí, že Poskytovateľ neposkytne Službu v lehote (lehotách, resp.
termínoch) určenej podľa tejto Rámcovej zmluvy (alebo Objednávky, ak táto lehota nie
určená v tejto Rámcovej zmluve), Poskytovateľ je povinný o tejto skutočnosti písomne
informovať Objednávateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti
dozvie. Toto oznámenie bude obsahovať dôvody omeškania a predpokladaný deň
poskytnutia Služby. Splnením povinnosti Poskytovateľa uvedenej v tomto odseku nie sú
dotknuté ostatné nároky Objednávateľa vyplývajúce z porušenia záväzku
Poskytovateľa poskytnúť Službu včas.

3.3

Dôsledky omeškania s poskytnutím Služby
V prípade, že Poskytovateľ neposkytne Službu v lehote podľa tejto Rámcovej zmluvy
(alebo Objednávky, ak táto lehota nie určená v tejto Rámcovej zmluve), Poskytovateľ je
po obdržaní písomnej žiadosti Objednávateľa povinný ihneď zaplatiť Objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % Ceny Služby, s poskytnutím ktorej je v omeškaní, za
každý deň omeškania. Táto pokuta je splatná v 3. deň nasledujúci po doručení
písomnej žiadosti Objednávateľa na adresu Poskytovateľa. V prípade, ak
Poskytovateľ včas neuhradí takúto zmluvnú pokutu alebo jej časť, Poskytovateľ je po
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obdržaní písomnej žiadosti Objednávateľa povinný ihneď zaplatiť Objednávateľovi
úroky z omeškania vo výške 15 % ročne z celkovej nesplatenej časti zmluvnej pokuty.
4

MIESTO POSKYTNUTIA SLUŽBY
Miestom poskytnutia Služieb sú priestory a prevádzky Objednávateľa uvedené
v Prílohách č. 1 a 2 tejto Rámcovej zmluvy.
Konkrétne miesto poskytnutia Služby bude vždy určené Objednávateľom v príslušnej
Objednávke.

5

PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1

Faktúra
Platba Ceny bude Objednávateľom uskutočnená na základe vyúčtovania Poskytovateľa
formou faktúry, bezhotovostným prevodom na bankový účet Poskytovateľa uvedený
v záhlaví tejto Rámcovej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ vystaví
faktúru:
a) za Služby v zmysle Prílohy č. 1 a 2, a po ukončení kontrolných termínov po podpise
protokolu skutočne realizovaných výkonov (ďalej len „Protokol“) oboma Zmluvnými
stranami a doručí ju Objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa podpisu
Protokolu
b) za ostatné Služby podľa tejto Rámcovej zmluvy po skončení kalendárneho
mesiaca, v ktorom boli Služby poskytnuté a doručí ju Objednávateľovi najneskôr do
10 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca.
Podkladom pre vystavenie každej faktúry a jej neoddeliteľnou súčasťou je Protokol
písomne potvrdený oprávnenou osobou Objednávateľa. Vzor Protokolu je uvedený
v Prílohe č. 3 tejto Rámcovej zmluvy.

5.2

Náležitosti faktúry

5.2.1

Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti požadované platnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi a touto Rámcovou zmluvou, najmä:
a) označenie, že ide o faktúru;
b) obchodné meno, sídlo Objednávateľa a informáciu o zápise do OR;
c) obchodné meno, sídlo Poskytovateľa a informáciu o zápise do OR alebo iného
obdobného registra;
d) IČO, DIČ, IČ DPH a bankové spojenie Zmluvných strán;
e) číslo tejto Rámcovej zmluvy, konkrétnej Objednávky, číslo nákladového
strediska Objednávateľa, a/alebo nákladové stredisko zákazky uvedené
v Objednávke;
f)

doklady uvedené v článku 8 tejto Rámcovej zmluvy;

g) poradové číslo faktúry;
h) identifikáciu predmetu plnenia;
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i)

položkovitý rozpis všetkých poskytnutých Služieb;

j)

cenu fakturovaných Služieb bez DPH;

k) výška DPH v EUR;
l)

cenu fakturovaných Služieb vrátane DPH;

m) sumu k úhrade;
n) deň dodania;
o) deň vystavenia faktúry;
p) lehotu splatnosti faktúry;
q) podpis osoby oprávnenej k podpisu faktúry za Poskytovateľa;
r) kópiu Protokolu podpísaného oboma Zmluvnými stranami;
s) meno a telefonické spojenie zamestnanca Poskytovateľa oprávneného na
vystavenie faktúry;
t)

prílohy požadované touto Rámcovou zmluvou.

5.2.2

Platby budú Objednávateľom uskutočnené v plnej výške, v eurách a to najneskôr v deň
splatnosti faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti požadované
všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo touto Rámcovou zmluvou a/alebo
Objednávkou, alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje
a/alebo kalkulácie fakturovaných čiastok, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju
Poskytovateľovi bez zaplatenia na prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty
splatnosti zastavuje a nová lehota splatnosti začína plynúť odznova odo dňa doručenia
novej - opravenej faktúry. V tomto prípade Poskytovateľ nemá právo na úrok z
omeškania úhrady peňažného záväzku Objednávateľa.

5.2.3

Bankové spojenie Poskytovateľa uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým
spojením dohodnutým v tejto Rámcovej zmluve. V opačnom prípade má Objednávateľ
právo vrátiť faktúru Poskytovateľovi k odstráneniu nezrovnalostí, pokiaľ Poskytovateľ
najneskôr spolu s doručením faktúry nepožiadal Objednávateľa o zmenu bankového
spojenia postupom podľa nasledujúceho bodu Rámcovej zmluvy.

5.2.4

O zmenu bankového spojenia za účelom presmerovania platby môže požiadať
Zmluvná strana aj iným spôsobom než dodatkom k tejto Rámcovej zmluve, a to
oficiálnou žiadosťou o presmerovanie platby na účet uvedený v takejto žiadosti, ktorú
doručí druhej Zmluvnej strane. Takáto žiadosť musí byť podpísaná osobou oprávnenou
konať za Zmluvnú stranu.

5.3

Splatnosť faktúry
Každá faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, pokiaľ
nebude na faktúre uvedený neskorší termín splatnosti. Za deň splnenia peňažného
záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa.
Ak deň splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná
v najbližší nasledujúci pracovný deň.
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6

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
6.1

Rozsah zodpovednosti Poskytovateľa za vady
Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má Služba v okamihu, kedy je Služba
poskytnutá Objednávateľovi.

6.2

Práva Objednávateľa v prípade výskytu vady
Ak má Služba vady, Objednávateľ je oprávnený: (a) požadovať, v lehote písomne
určenej Objednávateľom, odstránenie vád poskytnutím náhradnej Služby (alebo jej
časti) alebo poskytnutím chýbajúcej časti Služby, (b) ihneď odstúpiť od Objednávky,
alebo (c) požadovať primeranú zľavu z Ceny podľa odseku 6.3. Objednávateľ je
oprávnený odmietnuť čiastočné poskytnutie Služby.

6.3

Zľava z Ceny v prípade výskytu vady
V prípade, ak podľa tejto Rámcovej zmluvy Objednávateľ požaduje zľavu z Ceny,
Zmluvné strany sa dohodli, že pri určení výšky zľavy bude Objednávateľ vychádzať
najmä z posúdenia nasledovných skutočností: (a) náklady a čas, ktoré bude
Objednávateľ musieť vynaložiť na činnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa Služba
stala bezvadnou v zmysle tejto Rámcovej zmluvy a Objednávky, (b) hodnota Služby, (c)
význam Služby pre hospodársku alebo podnikateľskú činnosť Objednávateľa a (d)
výška škôd, ktoré môžu byť vadnosťou Služby Objednávateľovi spôsobené.
Uplatňovaním zľavy z Ceny podľa tohto odseku nie sú dotknuté iné nároky
Objednávateľa uvedené v tejto Rámcovej zmluve alebo nárok na náhradu škody.
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže v každom prípade popri nároku
uvedenom v odseku 6.2 písm. (a) požadovať (formou oznámenia) aj primeranú zľavu
z Ceny podľa tohto odseku.

6.4

Nároky Objednávateľa pri neodstránení vád zo strany Poskytovateľa
Ak Poskytovateľ: (a) neodstráni vady Služby v dodatočnej lehote písomne určenej
Objednávateľom v súlade s odsekom 6.2 alebo (b) ak písomne oznámi
Objednávateľovi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, potom môže Objednávateľ
odstúpiť od tejto Rámcovej zmluvy alebo od Objednávky alebo požadovať primeranú
zľavu z Ceny podľa odseku 6.3.

6.5

Náhrada nákladov pri odstraňovaní vád
Poskytovateľ je povinný nahradiť Objednávateľovi akékoľvek výdavky, ktoré
Objednávateľovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím súčinnosti Poskytovateľovi pri
odstraňovaní vád.

6.6

Spôsob uplatnenia nároku na zľavu z Ceny
Objednávateľ môže o uplatnenú zľavu z Ceny podľa odseku 6.3 znížiť Cenu alebo časť
Ceny platenú Poskytovateľovi na základe faktúr.
(i)

Zľava z Ceny po jej zaplatení

V prípade, ak Objednávateľ už Cenu alebo jej časť zaplatil, Objednávateľ má právo na:
(a) vrátenie tejto Ceny do výšky uplatnenej zľavy z Ceny podľa odseku 6.3 spolu s
úrokmi vo výške 15 % ročne alebo (b) započítanie nároku na zľavu z Ceny podľa
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odseku 6.3 s akoukoľvek pohľadávkou Poskytovateľa voči Objednávateľovi spolu s
úrokmi vo výške 15 % ročne. V tomto prípade je Poskytovateľ povinný do 5 dní od
obdržania písomnej výzvy Objednávateľa (kde Objednávateľ špecifikuje výšku zľavy
z Ceny spolu s uvedenými úrokmi) na takto špecifikovanú zľavu vystaviť dobropis
v prospech Objednávateľa.
(ii)

Zľava z Ceny pred jej zaplatením

V prípade, ak Objednávateľ Cenu alebo jej časť ešte nezaplatil, je oprávnený vrátiť
faktúru späť Poskytovateľovi a oznámiť mu výšku zľavy z Ceny podľa odseku 6.3 a
tohto odseku. V takom prípade je Poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu
vystaviť novú faktúru v prospech Objednávateľa, ktorá zohľadní takto uplatnenú zľavu
z Ceny.
(iii)

Pokuta za nevystavenie dobropisu

V prípade, ak Poskytovateľ odmietne vystaviť dobropis alebo novú faktúru v zmysle
odseku 6.6 (i) alebo (ii) do 10 dní od obdržania oznámenia Objednávateľa,
Objednávateľ je oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 10%
Ceny. Táto pokuta je splatná do desiatich dní od obdržania žiadosti Objednávateľa.
V prípade ak Poskytovateľ včas neuhradí takúto zmluvnú pokutu alebo jej časť,
Poskytovateľ je po obdržaní písomnej žiadosti Objednávateľa povinný zaplatiť
Objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 15 % ročne z celkovej nesplatenej časti
zmluvnej pokuty. Týmto odsekom nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu
škody.
6.7

Oddeliteľnosť nárokov Objednávateľa
Pre odstránenie pochybností, nároky Objednávateľa z vád Služby sa nedotýkajú jeho
nárokov na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu alebo akékoľvek iné nároky
Objednávateľa, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto Rámcovej zmluve.

7

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

7.1

Zodpovednosť Objednávateľa
Objednávateľ nesie zodpovednosť za škody spôsobené Poskytovateľovi porušením
Rámcovej zmluvy alebo Objednávky najviac do výšky 15 % Ceny Objednávky, ktorú
Objednávateľ porušil.
Objednávateľ nezodpovedá za ušlý zisk, ušlý zárobok a ostatné nepriame škody, ktoré
boli spôsobené Poskytovateľovi v prípade porušenia Rámcovej zmluvy a/alebo
Objednávky.

7.2

Zodpovednosť Poskytovateľa
V prípade, že Objednávateľ odstúpi od tejto Rámcovej zmluvy a/alebo Objednávky z
dôvodu porušenia tejto Rámcovej zmluvy a/alebo Objednávky zo strany Poskytovateľa,
Objednávateľ je oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 10
% Ceny.
Uplatnením zmluvných pokút podľa tohto odseku Rámcovej zmluvy nie je dotknutý
nárok Objednávateľa na náhradu škody.
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Poskytovateľ sa zaväzuje odškodniť Objednávateľa pred akýmikoľvek a všetkými
povinnosťami, stratami, škodami, pokutami, nárokmi, žalobami, daňami (inými než
daňami z príjmu), záväzkami, spormi, výdavkami a nákladmi (vrátane primeraných
poplatkov za právne poradenstvo, nákladov a výdavkov na vyšetrovanie), ktoré
Objednávateľ utrpí a ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia alebo vznikajú na základe
priameho či nepriameho porušenia akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo záväzku
Poskytovateľa podľa tejto Rámcovej zmluvy alebo Objednávky, alebo iného zmluvného
vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, ktorý podlieha tejto Rámcovej
zmluve.
8

DOKLADY DODANÉ SPOLU S POSKYTNUTÍM SLUŽBY
Poskytovateľ sa zaväzuje, že spolu s poskytnutím Služby dodá Objednávateľovi:
dokumenty, ktoré sú uvedené v tejto Rámcovej zmluve alebo ktoré sú potrebné na
riadne prevzatie Služby v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že spolu s poskytnutím Služby predloží Objednávateľovi
Protokol v členení podľa stredísk Objednávateľa (Príloha č. 4). Na základe
potvrdeného Protokolu bude Poskytovateľom vyhotovená faktúra za realizované
Služby.
Poskytovateľ je povinný mať v priebehu celej platnosti a účinnosti tejto Rámcovej
zmluvy uzavretú poistnú zmluvu na náhradu škôd vzniknutých v súvislosti
s poskytovaním Služby s poistným krytím minimálne vo výške 166.000,- EUR (slovom:
jednostošestediatšesťtisíc eur). Poskytovateľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu
účinnosti tejto Rámcovej zmluvy odovzdá Objednávateľovi kópiu platnej poistnej
zmluvu a originál poistného certifikátu. Poskytovateľ je povinný informovať
Objednávateľa o zmenách poistného krytia a ukončení resp. prerušení poistnej zmluvy.
V prípade porušenia povinností Poskytovateľa podľa tohto odseku je Objednávateľ
oprávnený ihneď odstúpiť od tejto Rámcovej zmluvy a zároveň požadovať od
Poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR ( slovami: dvetisíc eur).

9

OSTATNÉ USTANOVENIA
9.1

Vyššia moc
Poskytovateľ a Objednávateľ nie sú povinní plniť povinnosti podľa tejto Rámcovej
zmluvy a Objednávky počas doby trvania okolností, ktoré sú nezávislé od vôle
Zmluvných strán a ktoré vylučujú ich zodpovednosť v zmysle príslušných právnych
predpisov. V prípade, ak takéto okolnosti nastanú, Poskytovateľ je oprávnený predĺžiť
termín poskytnutia Služby a Objednávateľ je oprávnený predĺžiť termín splatnosti
faktúry o dobu trvania takýchto okolností. Zmluvná strana, ktorá bola takýmito
okolnosťami postihnutá, je však povinná o tejto skutočnosti bezodkladne písomne
informovať druhú Zmluvnú stranu, inak nebude mať nárok na uplatnenie svojich práv
podľa tohto odseku.

9.2

Postúpenie Rámcovej zmluvy a/alebo Objednávky
Objednávateľ je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a povinnosti vyplývajúce z tejto
Rámcovej zmluvy a/alebo z Objednávky na tretiu osobu. Poskytovateľ je oprávnený
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postúpiť všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Rámcovej zmluvy a/alebo z
Objednávky na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom
Objednávateľa.
9.3

Oddeliteľnosť ustanovení
Každé ustanovenie tejto Rámcovej zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo účinné a platné
podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných právnych
predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné
ustanovenia Rámcovej zmluvy. V prípade takejto nevykonateľnosti, neplatnosti, alebo
neúčinnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách
alebo doplnkoch Rámcovej zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov Rámcovej
zmluvy a nahradia jej nevykonateľné alebo neplatné ustanovenia.

9.4

Dôverné informácie
Informácie obsiahnuté v tejto Rámcovej zmluve, informácie, ktoré si Zmluvné strany
vymenili v súvislosti s Rámcovou zmluvou a/alebo Objednávkou, s rokovaním o jej
uzatvorení, ako aj všetky informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo niektorej
Zmluvnej strany, najmä informácie o rozsahu a periodicite poskytovania Služieb, o
cenách za Služby, zmluvných pokutách a ďalších zmluvných podmienkach, o miestach
poskytovania Služieb, vrátane ich identifikácie a GPS súradníc, výkresová
dokumentácia budov, objektov a priestorov Objednávateľa, dokumenty o technológiách
Objednávateľa, informácie o ich komponentoch, sú prísne dôverné a Zmluvné strany
ich nie sú oprávnené prezradiť alebo inak poskytnúť tretej osobe a ani ich použiť
v rozpore s ich účelom pre svoje potreby bez predchádzajúceho písomného súhlasu
druhej Zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti je poškodená Zmluvná
strana oprávnená požadovať od Zmluvnej strany, ktorá porušenie spôsobila, zmluvnú
pokutu vo výške 33.000,- EUR. Zaplatenie zmluvnej pokuty žiadnym spôsobom
neobmedzuje právo poškodenej Zmluvnej strany na náhradu škody podľa príslušných
predpisov. Uvedené obmedzenia sa nevzťahujú na poskytnutie dôverných informácií
poradcom príslušnej Zmluvnej strany (napr. audítorom, právnikom) za predpokladu, že
uvedení poradcovia budú viazaní povinnosťou mlčanlivosti prinajmenšom v rozsahu
uvedenom v tomto odseku. Rovnako Zmluvné strany berú na vedomie, že porušením
ustanovení tohto odseku nie je prípad poskytnutia dôvernej informácie na požiadanie
orgánu verejnej moci alebo iného štátneho orgánu a prípad, kedy je poskytnutie
dôvernej informácie Zmluvnej strane uložené všeobecne záväzným právnym
predpisom. Takisto sa za porušenie povinností podľa tohto bodu nepovažuje prípad
poskytnutia dôvernej informácie zamestnancom Poskytovateľa, resp. tretím osobám,
s ktorými je Poskytovateľ v pracovnom, resp. v inom zmluvnom vzťahu, ktoré
Poskytovateľ použije na plnenie svojich povinností vyplývajúcich jej z tejto Rámcovej
zmluvy/Objednávky, ak je poskytnutie týchto informácií potrebné na riadne poskytnutie
Služieb v zmysle tejto Rámcovej zmluvy. Tieto osoby je však Poskytovateľ strana
povinný zaviazať povinnosťou zachovávať o týchto skutočnostiach mlčanlivosť
minimálne v rozsahu stanovenom v tomto bode. Záväzok mlčanlivosti stanovený
v tomto odseku zostáva platný a účinný aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto
Rámcovej zmluvy.
Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že použitie obchodného mena
Objednávateľa v referenciách Poskytovateľa sa nepovažuje za dôvernú informáciu
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v zmysle tohto bodu; Poskytovateľ je však v každom prípade povinný Objednávateľa
vopred písomne informovať o rozsahu údajov, ktoré na tento účel Poskytovateľ použije.

9.5

Ukončenie Rámcovej zmluvy a/alebo Objednávky
Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže túto Rámcovú Zmluvu a/alebo Objednávku
ukončiť bez uvedenia dôvodu doručením písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane.
Takáto písomná výpoveď musí obsahovať dátum účinnosť výpovede a musí byť
doručená druhej Zmluvnej strane najneskôr:
(i)

3 mesiace pred týmto dátumom v prípade, že Rámcovú zmluvu/Objednávku
vypovedá Objednávateľ

(ii)

6 mesiacov pred týmto dátumom v prípade, že Rámcovú zmluvu/Objednávku
vypovedá Poskytovateľ.

Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede druhej Zmluvnej strane.
Okrem spôsobu zániku uvedeného v predchádzajúcom odseku môže byť účinnosť tejto
Rámcovej zmluvy/Objednávky môže byť ukončená písomnou dohodou oboch
Zmluvných strán.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Rámcovej zmluvy a/alebo Objednávky pri
podstatnom porušení Rámcovej zmluvy/Objednávky, a to bez akejkoľvek povinnosti na
náhradu škody, pričom za podstatné porušenie Rámcovej zmluvy/Objednávky sa
považuje najmä, ak:
• Poskytovateľ opakovane alebo závažne porušil svoje zmluvné povinnosti, alebo
• Poskytovateľ neodstráni vady a nedostatky Služieb vytýkané Objednávateľom ani v
dodatočnej lehote určenej Objednávateľom;
• Poskytovateľ je platobne neschopný, v súvislosti s Poskytovateľom bol podaný návrh
na vyhlásenie konkurzu, bol na jeho majetok vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na
jeho vyhlásenie zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo vstúpil do likvidácie alebo
bolo začaté konanie o reštrukturalizácií.
Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Rámcovej zmluvy a/alebo Objednávky len
ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 60 dní a tento záväzok
nesplní ani v dodatočnej lehote poskytnutej Poskytovateľom v dĺžke najmenej 15 dní
odo dňa doručenia písomnej výzvy na zaplatenie.
Odstúpenie od Rámcovej zmluvy a/alebo Objednávky sa musí vykonať písomne a musí
byť doručené druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto Rámcovej
zmluvy. Odstúpenie od Rámcovej zmluvy a/alebo Objednávky nadobúda právne účinky
dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Rámcovej zmluvy a/alebo Objednávky
druhej Zmluvnej strane.
Odstúpenie od Rámcovej zmluvy a/alebo Objednávky sa nedotýka nárokov na náhradu
škody vzniknutej porušením Rámcovej zmluvy a/alebo Objednávky, nárokov na
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zaplatenie zmluvných pokút a úrokov z omeškania, nárokov vyplývajúcich z vád
poskytnutej Služby, dôvernosti informácií, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa
riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej
vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení
platnosti a účinnosti tejto Rámcovej zmluvy a/alebo Objednávky.

9.6

Vrátenie dokumentov a materiálu
Poskytovateľ je povinný vrátiť Objednávateľovi akékoľvek dokumenty alebo materiál,
ktorý mu Objednávateľ poskytol v súvislosti s touto Rámcovou zmluvou alebo
Objednávkou, bezodkladne po tom, ako o ich vrátenie Objednávateľ požiadal.

9.7

Zmeny a dodatky
9.7.1

Táto Rámcová zmluva sa môže meniť a dopĺňať iba formou písomných,
vzostupne číslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.

9.7.2

Bez ohľadu na vyššie uvedené má Objednávateľ právo jednostranne, na
základe písomného oznámenia doručeného Poskytovateľovi najmenej 30 dní
vopred:
a) zúžiť/rozšíriť rozsah Služieb poskytovaných podľa bodu 1.2. tejto Rámcovej
zmluvy; písomné oznámenie Objednávateľa musí obsahovať požadovanú
zmenu a musí byť podpísané osobami, ktoré sú na základe tejto Rámcovej
zmluvy oprávnené za Objednávateľa konať vo veciach zmluvných
b) špecifikáciu miest plnenia v zmysle článku 4 tejto Rámcovej zmluvy;
písomné oznámenie Objednávateľa musí obsahovať požadovanú zmenu
a musí byť podpísané osobami, ktoré sú na základe tejto Rámcovej zmluvy
oprávnené za Objednávateľa konať vo veciach zmluvných.
Ročné paušálne čiastky za Služby sa pri uplatnení postupu uvedeného v písm.
a) alebo b) tohto bodu upravia podľa aktuálne platného rozsahu plnenia na
základe jednotkových cien Služieb.

9.8

Konflikt ustanovení
V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto Rámcovej zmluvy a Objednávky, majú
prednosť ustanovenia Objednávky.

9.9

Oznámenia
Všetky oznámenia podľa tejto Rámcovej zmluvy, s výnimkou Objednávok a Potvrdení,
pri ktorých sa akceptuje aj doručenie prostredníctvom e-mailu na adresu príslušnej
Zmluvnej strany a považujú sa za doručené po potvrdení úspešného prenosu
príjemcovi na e-mailovú adresu príslušnej Zmluvnej strany, sa podávajú písomne
doporučenou poštou, resp. expresnou kuriérskou službou a považujú sa za riadne
doručené ich doručením príslušnej Zmluvne strane na adresy, ktoré Zmluvné strany
uviedli v záhlaví tejto Rámcovej zmluvy. V prípade, že Zmluvná strana, ktorej je takáto
písomnosť adresovaná, jej prijatie odmietne, považuje sa na účely tejto Rámcovej
zmluvy a/alebo Objednávky za preukázateľné doručenie deň odmietnutia prevzatia
písomnosti; v ostatných prípadoch sa za deň doručenia pokladá najneskôr tretí
pracovný deň, ktorý uplynie od dátumu uloženia takejto písomnosti na pošte podľa
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poslednej známej adresy Zmluvnej strany uvedenej v obchodnom alebo obdobnom
registri.
9.10

Oprávnené osoby, e-mailové adresy pre doručovanie Objednávok a Potvrdení
K jednaniu a kontrole plnenia tejto Rámcovej zmluvy sú zmocnení:
za Objednávateľa:
- vo veciach zmluvných:
Ing. Martin Jarábek, +421905 592 501, martin.jarabek@nafta.sk
Ing. Martina Gereková, +421907 854 647, martina.gerekova@nafta.sk
- vo veciach technických a objednávania Služieb:
Divízia PZZP
Ing. Jozef Janeček, +421 905 711 731, jozef.janecek@nafta.sk
Ing. Daniel Sobolič, +421 908 750 932, daniel.sobolic@nafta.sk
Divízia Prieskumu a ťažby (PaŤ)
Lokalita Západ: Ing. Ivan Šmida, +421907 894 836, ivan.smida@nafta.sk
e-mailová adresa pre doručovanie Potvrdení Objednávok: nakup@nafta.sk
za Poskytovateľa:
- vo veciach zmluvných a technických:

- vo veciach objednávania Služieb:

e-mailová adresa pre doručovanie Objednávok:
Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne informovať o prípadných zmenách kontaktných
údajov oprávnených osôb, resp. e-mailových adries pre doručovanie Objednávok
a Potvrdení bez zbytočného odkladu po tom, čo príslušná zmena nastala.
9.11

Nadpisy
Nadpisy jednotlivých odsekov tejto Rámcovej zmluvy sú len informatívne. Nie sú
súčasťou tejto Rámcovej zmluvy a neovplyvňujú jej výklad.

9.12

Platnosť a účinnosť
Táto Rámcová zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma Zmluvnými
stranami a účinnosť dňom 01.06.2019.
Táto Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.10.2022.
Uplynutím platnosti a účinnosti tejto Rámcovej zmluvy nie je dotknutá platnosť a
účinnosť uzatvorených Objednávok. Ustanovenia tejto Rámcovej zmluvy sa naďalej
použijú na vzťahy Zmluvných strán vyplývajúce z Objednávok, ktoré nezanikli splnením
ku dňu uplynutia platnosti a účinnosti tejto Rámcovej zmluvy.

18

Uplynutie platnosti a účinnosti Rámcovej zmluvy sa ďalej nedotýka nárokov Zmluvných
strán na náhradu škody vzniknutej porušením Rámcovej zmluvy a/alebo Objednávky,
nárokov na zaplatenie zmluvných pokút a úrokov z omeškania, nárokov vyplývajúcich z
vád poskytnutej Služby, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa riešenia sporov medzi
Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán
alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto
Rámcovej zmluvy.
9.13

Právne predpisy
Táto Rámcová zmluva bola uzavretá v súlade s príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
platnými na území Slovenskej republiky.

9.14

Vyhotovenia
Rámcová zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá Zmluvná strana pri
podpise obdržala po jednom vyhotovení.

9.15

Prílohy
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej zmluvy sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 –

Príloha č. 2 –

Príloha č. 3 –

Rozsah služieb, cenník a periodicita vyčisťovacích prác pre sondy,
príjazdové komunikácie, ropovody a plynovody Divízia PZZP
miesta poskytovania Služieb
Rozsah služieb, cenník a periodicita vyčisťovacích prác pre sondy,
príjazdové komunikácie, ropovody a plynovody Divízia PaŤ
miesta poskytovania Služieb
vzor Protokolu

V Bratislave, dňa
_____________________________

V , dňa
___________________________

NAFTA a.s.
Meno:

Meno:

Funkcia:

Funkcia:

_____________________________
NAFTA a.s.
Meno:
Funkcia:

19

