RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
Č.
(ďalej len “Zmluva”)
uzavretá medzi:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpená:
Bankové spojenie:

Zapísaná v:

NAFTA a.s.
Votrubova 1, 821 09 Bratislava
36 286 192
2022146599
SK2022146599
Ing. Martin Bartošovič, prokurista
Ing. Ladislav Goryl, prokurista
SK84 8100 0001 0701 1890 0207
KOMBSKBA
SK22 0200 0000 0022 9037 3057
SUBASKBX
SK77 7300 0000 0090 0000 7553
INGBSKBX
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sa, Vložka číslo: 4837/B

(ďalej len “Objednávateľ”)
a
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ :
IČ DPH:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Zapísaná v:

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

(ďalej len “Poskytovateľ”)
(ďalej spolu tiež “Zmluvné strany” alebo osobitne “Zmluvná strana”)
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ÚČEL A PREDMET ZMLUVY
1.1 Účel Zmluvy
Účelom tejto Zmluvy je stanovenie práv a povinností Zmluvných strán,
ktoré sa budú aplikovať na zmluvy o službách, ktoré budú Zmluvné strany
uzatvárať na žiadosť Objednávateľa v písomnej forme alebo vo forme
písomného potvrdenia objednávok Objednávateľa podľa odseku 1.4 tejto

Zmluvy (každá z takýchto zmlúv ďalej len „Zmluva o službách“).
Ustanovenia tejto Zmluvy sa na Zmluvu o službách budú aplikovať pokiaľ
Zmluva o službách konkrétne práva a povinnosti Zmluvných strán neupraví
inak.
1.2 Predmet Zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať
Objednávateľovi, resp. zamestnancom Objednávateľa, služby pravidelnej
a nepravidelnej osobnej prepravy zamestnancov Objednávateľa na
odlúčené pracoviská Objednávateľa tak ako sú definované v bode 4.1
a 4.2 Zmluvy (ďalej len „Služby“ alebo jednotlivo len „Služba“) a záväzok
Objednávateľa tieto Služby od Poskytovateľa preberať.
1.2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že po celú dobu platnosti a účinnosti tejto
Zmluvy zabezpečí pre Objednávateľa pravidelnú osobnú prepravu
zamestnancov Objednávateľa v rozsahu stanovenom v Zozname
liniek a súvisiacich cestovných poriadkoch uvedených v Prílohe č. 1
k tejto Zmluve a to v súlade s objednávkou Objednávateľa, pričom
trasy v Prílohe č. 1 sú uvedené ako alternatívne a budú sa
uplatňovať na základe telefonickej požiadavky zodpovednej osoby
Objednávateľa (prípadne ním poverenej osoby), minimálne 1 deň
pred poskytnutím požadovanej Služby.
1.2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak o to Objednávateľ
požiada, zabezpečí pre Objednávateľa, tiež nepravidelnú osobnú
prepravu zamestnancov Objednávateľa.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby uvedené v bode 1.2.1 a 1.2.2
Zmluvy na základe písomnej objednávky Objednávateľa vystavenej na
tento účel v súlade s postupom uvedeným v odseku 1.4 Zmluvy.
1.3 Spôsob poskytovania Služieb
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 tejto Zmluvy.
1.3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť plnenie predmetu tejto Zmluvy
bezúhonnými,
stálymi,
spoľahlivými,
zdravotne
a odborne
spôsobilými zamestnancami alebo inými oprávnenými osobami,
ktoré použije pri poskytnutí Služieb, spĺňajúcimi všetky požiadavky
vyžadované príslušnými právnymi predpismi, s adekvátnou praxou.
1.3.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby podľa požiadaviek
Objednávateľa, v termínoch stanovených v článku 3 tejto Zmluvy
vlastnými motorovými vozidlami spĺňajúcimi požiadavky vyžadované
príslušnými právnymi predpismi.
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1.3.4 Poskytovateľ sa zaväzuje včas a bez zbytočného odkladu
informovať Objednávateľa o všetkých dôležitých skutočnostiach
súvisiacich s plnením Zmluvy, ktoré môžu ohroziť alebo obmedziť
plnenie predmetu Zmluvy zo strany Poskytovateľa.
1.3.5 Poskytovateľ je pri poskytovaní Služieb povinný zabezpečiť
dodržiavanie banských
a súvisiacich
všeobecne
záväzných
právnych predpisov, príslušných technických predpisov a/alebo
technických noriem a/alebo iných relevantných technických pravidiel
a interných riadiacich predpisov Objednávateľa, ktoré upravujú
bezpečnosť (vrátane BOZP, OPP a OŽP), kvalitu a/alebo činnosti
súvisiace so Službami, s ktorými bol Poskytovateľ preukázateľne
Objednávateľom oboznámený.
1.3.6 Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne odstrániť zistené nedostatky
poskytnutej Služby.
1.3.7 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť bezprostredne potrebný
kontakt medzi oprávnenými osobami Poskytovateľa a oprávnenými
osobami Objednávateľa za účelom odovzdávania informácií
o priebehu plnenia Služieb, prijímania a realizácie individuálnych
pokynov, požiadaviek, návrhov a iných organizačných činností
Objednávateľa.
1.3.8 Poskytovateľ sa zaväzuje viesť evidenciu jednotlivých výkonov
uskutočnených v rámci poskytovania Služieb (Kniha jázd), z ktorej
budú zrejmé informácie minimálne v nasledujúcom rozsahu: termíny
poskytnutia Služieb, údaje o zamestnancoch Poskytovateľa a iných
oprávnených osobách použitých pri poskytnutí Služieb a priebeh
jednotlivých výkonov zaznamenaných Poskytovateľom v Knihe jázd
(presná lokalizácia trasy s jednotlivými časovými údajmi poskytnutia
Služieb, t.j. štart, cieľ, zastávky a výstupy z GPS zariadenia pre
určené trasy a pod.).
1.3.9 Poskytovateľ je povinný poskytovať Služby v súlade s podkladmi
odovzdanými Objednávateľom a riadiť sa pri poskytovaní Služieb
pokynmi Objednávateľa a jeho poverených zamestnancov.
1.3.10 Poskytovateľ sa zaväzuje po celú dobu platnosti a účinnosti tejto
Zmluvy pravidelne kontrolovať kvalitu a priebeh poskytovania
Služieb svojimi zamestnancami a inými oprávnenými osobami, ktoré
použije na plnenie predmetu tejto Zmluvy.
1.3.11 Poskytovateľ sa zaväzuje, že informácie o objektoch Objednávateľa
a ďalších skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v priebehu trvania
zmluvného vzťahu s Objednávateľom, neposkytne, ani inak
nesprístupní, či neumožní prístup k takýmto informáciám tretím
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osobám a zaväzuje sa ich využívať len na účely plnenia tejto
Zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje v rovnakom rozsahu zaviazať
mlčanlivosťou i svojich zamestnancov, resp. iné oprávnené osoby,
ktoré použije na plnenie predmetu tejto Zmluvy a to aj na dobu po
ukončení ich pracovného pomeru s Poskytovateľom.
1.3.12 Objednávateľ má právo priebežne po celú dobu platnosti a účinnosti
tejto Zmluvy kontrolovať dodržiavanie vyhlásení a záväzkov
Poskytovateľa uvedených v tomto odseku.
1.3.13 Poskytovateľ je oprávnený využiť pri poskytovaní Služieb tretie
osoby (subdodávateľov) iba s predchádzajúcim písomným
súhlasom Objednávateľa. V prípade, ak Poskytovateľ využije pre
poskytovanie Služieb tretie osoby, zodpovedá Objednávateľovi ako
keby konal sám. V takomto prípade je Poskytovateľ zároveň
povinný zaviazať tieto tretie osoby záväzkom mlčanlivosti
minimálne v rovnakom rozsahu, v akom je podľa tejto Zmluvy
povinný zachovávať mlčanlivosť Poskytovateľ.
1.4 Objednávanie Služieb
1.4.1 Pravidelné Služby (bod 1.2.1 Zmluvy) budú objednané na základe
písomnej rámcovej objednávky vystavenej Objednávateľom na
príslušný kalendárny rok, resp. jeho pomernú časť, doručenej
Poskytovateľovi a písomného potvrdenia objednávky vystaveného
Poskytovateľom a doručeného Objednávateľovi najneskôr do 3 dní
odo dňa doručenia objednávky Poskytovateľovi.
1.4.2 Nepravidelné Služby (bod 1.2.2 Zmluvy) sa objednávajú na základe
písomnej rámcovej objednávky Objednávateľa vystavenej na
kalendárny rok, resp. jeho pomernú časť,
doručenej
Poskytovateľovi a písomného potvrdenia rámcovej objednávky
vystaveného Poskytovateľom a doručeného Objednávateľovi
najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia objednávky Poskytovateľovi,
pričom objednanie jednotlivých Služieb podľa bodu 1.2.2 Zmluvy sa
uskutoční ústne, telefonicky alebo formou e-mailu zaslaného
oprávnenou osobou Objednávateľa v zmysle odseku 9.13 Zmluvy,
ktoré bude následne potvrdené e-mailom zaslaným oprávnenou
osobou Poskytovateľa v zmysle bodu 9.13 Zmluvy na adresu
oprávnenej osoby Objednávateľa v zmysle odseku 9.13 Zmluvy
najneskôr v nasledujúci pracovný deň.
1.4.3 Pri nepravidelných Službách (bod 1.2.2 Zmluvy) sa v prípade
časovej tiesne považuje za záväzné objednanie Služby aj
objednanie Služby ústne alebo telefonicky oznámené oprávnenou
osobou Objednávateľa v zmysle odseku 9.13 Zmluvy minimálne 1
deň pred požadovaným dňom poskytnutia Služby a následné
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potvrdenie takejto objednávky formou e-mailu zaslaného najneskôr
v nasledujúci pracovný deň oprávnenou osobou Poskytovateľa
v zmysle bodu 9.13 Zmluvy na adresu oprávnenej osoby
Objednávateľa v zmysle odseku 9.13 Zmluvy.
Každá objednávka Služieb vystavená Objednávateľom
Poskytovateľovi ("Objednávka") musí obsahovať najmä:

a doručená

(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)

druh požadovanej Služby;

(iii)

cenu požadovanej Služby, bez DPH;

(iv)

termíny poskytnutia Služby;

(v)

fakturačné, platobné a dodacie podmienky, ak sú odlišné od
tých upravených touto Zmluvou;

(vi)

číslo a dátum vyhotovenia Objednávky;

(vii)

pečiatku a podpis oprávnenej osoby Objednávateľa.

Každé potvrdenie Objednávky vystavené Poskytovateľom a doručené
Objednávateľovi ("Potvrdenie") musí obsahovať 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 Objednávky;

(iii)

prehlásenie o bezpodmienečnej akceptácii Objednávky;

(iv)

dátum vyhotovenia Potvrdenia;

(v)

pečiatku a podpis oprávnenej osoby Poskytovateľa.

Potvrdenie obsahujúce akúkoľvek výhradu voči Objednávke je neplatné
a príslušná Objednávka sa dňom jeho doručenia Objednávateľovi
považuje za odmietnutú.
1.5 Záväzky Objednávateľa
1.5.1 Objednávateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o vadách a
nedostatkoch poskytovaných Služieb zistených kontrolnou
činnosťou a/alebo o skutočnostiach, ktoré by mohli závažným
spôsobom ovplyvniť plnenie predmetu Zmluvy. Poskytovateľ je
povinný písomne informovať Objednávateľa o opatreniach,
navrhovaných na riešenie vytýkaných vád a nedostatkov alebo
zistených skutočností.
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1.5.2 Objednávateľ zabezpečí oboznámenie Poskytovateľa a všetkých
osôb, ktoré Poskytovateľ použije na plnenie predmetu tejto Zmluvy
s protipožiarnymi
predpismi,
predpismi
BOZP,
banskými
a súvisiacimi predpismi platnými pre objekty Objednávateľa, ktoré
sú miestom poskytovania Služieb v zmysle článku 4 tejto Zmluvy.
1.5.3 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi informácie
o objektoch, ktoré sú miestom poskytovania Služieb v zmysle článku
4 tejto Zmluvy, avšak iba v rozsahu nevyhnutnom pre poskytovanie
Služieb podľa tejto Zmluvy.
2

CENA ZA SLUŽBY
2.1

Cena za Služby
Cena za Služby (ďalej len „Cena“) je, v súlade s § 3 zákona č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, na základe dohody
Zmluvných strán stanovená ako maximálna a určí sa nasledovne:
2.1.1 Cena za pravidelné Služby (bod 1.2.1 Zmluvy) pre jednotlivé trasy
je stanovená s pevnou jednotkovou cenou za kilometer a určí sa
nasledovne:
2.1.1.1 Trasa xxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxx EUR bez DPH / mesiac,
cena za 1km je xxxx EUR bez DPH.
2.1.1.2 Trasa xxxxxxxxxxxx : xxxxxxxxx EUR bez DPH / mesiac,
cena za 1km je xxxx EUR bez DPH.
Cena bola stanovená pri cene PHM za motorovú naftu xxxxxx EUR
vrátane DPH a pre benzín 95 natural xxxx EUR vrátane DPH.
Presná skladba Ceny je uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy.

2.1.2 Cena za nepravidelné Služby (bod 1.2.2 Zmluvy) sa určí na základe
Poskytovateľom skutočne poskytnutých Služieb v zmysle Cenníka,
ktorý tvorí prílohu č. 2.
V prípade, že počas platnosti a účinnosti Zmluvy dôjde k nárastu/poklesu
cien pohonných látok (PHM) o viac ako 5%, Zmluvné strany sa zaväzujú
akceptovať zmenu Ceny, ktorá bude určená vzájomnou dohodou
Zmluvných strán na spoločnom rokovaní, ktoré 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 za Objednávateľa oprávnené písomne odsúhlasiť osoby
uvedené v odseku 9.13 Zmluvy oprávnené konať v zmluvných veciach
a za Poskytovateľa osoby uvedené v odseku 9.13 Zmluvy oprávnené
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konať vo veciach zmluvných a technických. 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.
Pre určenie ceny PHM pre tento účel slúžia výhradne ceny PHM
zverejnené prostredníctvom portálu www.natankuj.sk.
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 vyplývajúcich zo Zmluvy, najmä náklady vynaložené
Poskytovateľom na vybavenie a technické prostriedky potrebné na
poskytnutie Služieb, náklady na ich údržbu vyžadovanú v zmysle
príslušných právnych predpisov (pravidelné prehliadky, STK, ETK, ...),
poistenie a iné poplatky, napr. poplatky súvisiace s certifikáciou a správne
alebo obdobné poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom verejnej moci.
Pri nepravidelných Službách (bod 1.2.2 Zmluvy) pri dlhších trasách musí
Cena zahŕňať aj náklady súvisiace s bezpečnostnou prestávkou
zamestnancov alebo osôb, ktoré Poskytovateľ použije na plnenie tejto
Zmluvy.
Akákoľvek fakturácia ďalších nákladov presahujúcich dohodnutú Cenu
a rozsah Služieb je možná len na základe predchádzajúceho písomného
súhlasu Objednávateľa.

2.3

DPH
Daň z pridanej hodnoty (DPH) bude fakturovaná v zmysle platných
právnych predpisov o DPH.

2.4

Zádržné (DPH)
Poskytovateľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto 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.
2.4.1 Poskytovateľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy jeho
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník nie je
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo
spoločníkom Objednávateľa.
2.4.2 V prípade, ak kedykoľvek po uzavretí tejto Zmluvy a pred zánikom
tejto Zmluvy
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a) 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
b) štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník
Poskytovateľa sa stane štatutárnym orgánom, členom
štatutárneho orgánu alebo spoločníkom Objednávateľa alebo
c) 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 všetkej a akejkoľvek 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.
2.4.3 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade, ak kedykoľvek
po uzavretí tejto Zmluvy a pred zánikom tejto Zmluvy vznikne
(nastane) ktorákoľvek zo skutočností uvedených v písm. a), b) a c)
bodu 2.4.2 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo zadržať zo
splatných častí Ceny (odplaty) fakturovaných Poskytovateľom
podľa tejto Zmluvy, čiastku vo výške zodpovedajúcej výške dane
z pridanej hodnoty uvedenej na príslušnej faktúre.
2.4.4 Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi zádržné najneskôr do 30 dní
po tom, čo Poskytovateľ Objednávateľovi preukáže, že daň
z pridanej hodnoty v plnej výške odviedol príslušnému daňovému
úradu.
2.4.5 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 bezvýhradne a neodvolateľne
súhlasí.
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3

LEHOTY POSKYTOVANIA SLUŽIEB
3.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi Služby podľa
požiadaviek Objednávateľa a v lehotách uvedených v príslušnej
Objednávke vystavenej na daný účel. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť
Poskytovateľovi súčinnosť potrebnú na poskytnutie Služby za podmienok
uvedených v tejto Zmluve a v lehotách špecifikovaných v Objednávkach.

3.2

V prípade, že sa počas realizácie Služieb vyskytnú prekážky na strane
Objednávateľa, Objednávateľ sa zaväzuje po predchádzajúcej konzultácii s
Poskytovateľom určiť nový termín realizácie Služieb, ktorý sa dňom
oznámenia stane pre Poskytovateľa záväzným.

3.3

Oznámenie o omeškaní s poskytnutím Služby
V prípade, ak hrozí, že Poskytovateľ neposkytne Službu v termíne
stanovenom v Objednávke, je povinný o tejto skutočnosti telefonicky
a súčasne písomne informovať Objednávateľa (oprávneného zamestnanca
Objednávateľa v zmysle ods. 9.13 Zmluvy) bez zbytočného odkladu po
tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie. Toto oznámenie musí obsahovať
dôvody omeškania a predpokladaný deň poskytnutia Služby. Splnením
povinnosti Poskytovateľa uvedenej v tomto odseku nie sú dotknuté nároky
Objednávateľa vyplývajúce z porušenia záväzku Poskytovateľa poskytnúť
Službu riadne a včas.

3.4

Dôsledky omeškania s poskytnutím Služby
V prípade, že Poskytovateľ neposkytne Službu v lehote stanovenej v
Objednávke, Poskytovateľ je po obdržaní písomnej žiadosti Objednávateľa
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
z celkovej Ceny Služieb podľa Objednávky za každý i započatý deň
omeškania. Zmluvná pokuta je splatná v 3. deň po obdržaní písomnej
žiadosti Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. V prípade, ak
Poskytovateľ včas neuhradí takúto zmluvnú pokutu alebo jej časť, je
povinný ihneď po obdržaní písomnej žiadosti Objednávateľa zaplatiť
Objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 15 % ročne z celkovej
nesplatenej časti zmluvnej pokuty.
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MIESTA POSKYTOVANIA SLUŽIEB
4.1 Miestom poskytovania pravidelných Služieb (bod 1.2.1 Zmluvy) sú
strediská Objednávateľa definované v prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len
„Strediská“ alebo jednotlivo „Stredisko“).
4.2

Miestom poskytovania nepravidelných Služieb (bod 1.2.2 Zmluvy) sú:
Vysunuté pracoviská POSaV, miesta špecifikované telefonicky a v
písomnej žiadanke na prepravu osôb a všetky miesta, na ktorých
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Poskytovateľ musí vykonať úkony nevyhnutné k splneniu svojich záväzkov
vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
Poskytovateľ je oprávnený písomnou formou navrhnúť Objednávateľovi
zmenu trás (cestovných poriadkov) z dôvodu úspory nákladov, pričom na
záväznosť
Poskytovateľom
navrhovanej
zmeny
sa
vyžaduje
predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa.
5 PLATOBNÉ PODMIENKY
5.2

Fakturácia
Všetky platby budú Objednávateľom uskutočnené po poskytnutí Služby na
základe vyúčtovania Poskytovateľa formou faktúry. Platby budú
Objednávateľom uskutočnené v plnej výške, v eurách a to najneskôr v deň
splatnosti faktúry.
Náležitosti faktúry
Faktúra musí okrem obvyklých a zákonom vyžadovaných náležitostí
obsahovať zároveň náležitosti stanovené touto Zmluvou, najmä:
a) označenie, že ide o faktúru;
b) obchodné meno, sídlo Poskytovateľa a informáciou o zápise do OR;
c) obchodné meno, sídlo Objednávateľa a informáciou o zápise do OR;
d) IČO, DIČ, IČ DPH a bankové spojenie oboch Zmluvných strán;
e) číslo Zmluvy;
f)

poradové číslo faktúry;

g) rozsah a druh fakturovaných Služieb;
h) cenu fakturovaných Služieb bez DPH;
i)

výpočet DPH;

j)

cenu fakturovaných Služieb vrátane DPH;

k) sumu k úhrade;
l)

deň vystavenia faktúry;

m) lehotu splatnosti faktúry;
n) meno,
podpis
Poskytovateľa;

a telefonické

spojenie

oprávnenej

osoby

o) prílohy požadované touto Zmluvou.

Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti požadované všeobecne
záväznými predpismi a/alebo touto Zmluvou alebo bude obsahovať
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nesprávne alebo neúplné údaje a/alebo kalkulácie fakturovaných čiastok,
Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju bez zaplatenia späť Poskytovateľovi na
opravenie. 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.
Bankové spojenie Poskytovateľa uvedené na faktúre musí byť zhodné s
bankovým spojením dohodnutým v 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 Zmluvy.
O zmenu bankového spojenia za účelom presmerovania platby môže
požiadať Zmluvná strana aj iným spôsobom než dodatkom k 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.
Spôsob fakturácie
Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru za skutočne poskytnuté Služby
(pravidelné Služby podľa bodu 1.2.1 Zmluvy a nepravidelné Služby podľa
bodu 1.2.2 Zmluvy spoločne) a doručiť ju Objednávateľovi najneskôr do 10
pracovných dní po ukončení príslušného kalendárneho mesiaca.
Podkladom pre vystavenie faktúry je Objednávateľom písomne
odsúhlasený protokol skutočne realizovaných výkonov (ďalej len
„Protokol“), ktorého vzor je uvedený v Prílohe č. 3 k tejto Zmluve.
Prílohou každej faktúry je Protokol písomne potvrdený oprávnenou osobou
Objednávateľa, pričom Služby poskytnuté v danom kalendárnom mesiaci
musia byť rozčlenené na pravidelné Služby (bod 1.2.1 Zmluvy)
a nepravidelné Služby (bod 1.2.2 Zmluvy). Pri nepravidelných Službách
musia byť k faktúre, okrem Protokolu, priložené tiež výstupy z GPS
zariadenia v elektronickej forme na CD nosiči odsúhlasené oprávnenou
osobou Objednávateľa.
5.3

Splatnosť faktúry
Faktúra je splatná do 30 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.
V prípade, že Poskytovateľ zmení počas účinnosti Zmluvy číslo účtu
uvedené na faktúre a o tejto skutočnosti nedoručí Objednávateľovi
písomné oznámenie aspoň 14 pracovných dní pred dňom splatnosti
faktúry, za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje
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deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa bez ohľadu na to, či budú
finančné prostriedky pripísané na účet Poskytovateľa.
Ak deň splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude
splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň.
Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Poskytovateľ je
oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky
za každý deň omeškania.
6 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY
6.1

Všeobecné ustanovenia
Zmluvná strana, ktorá porušila niektorú z povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy a/alebo Zmluvy o službách, je povinná nahradiť škodu, ktorá
v dôsledku toho vznikla druhej Zmluvnej strane.

6.2

Zodpovednosť Objednávateľa
Objednávateľ nesie zodpovednosť za škody spôsobené Poskytovateľovi
porušením Zmluvy do výšky najviac do výšky 5 % z Ceny Služieb.
Objednávateľ nezodpovedá za ušlý zisk, ušlý zárobok a ostatné nepriame
škody, ktoré boli spôsobené Poskytovateľovi v prípade porušenia Zmluvy.

6.3

Zodpovednosť Poskytovateľa
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 odmien 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 Zmluvy alebo iného zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom
a Poskytovateľom, ktorý podlieha tejto Zmluve.
Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú
povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov v zmysle § 551 Obch.
zák. daných mu Objednávateľom na poskytnutie Služieb, ktoré mu bránia
poskytnúť Služby riadne a včas, v opačnom prípade zodpovedá za škody,
ktoré v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknú.

7 ZAISTENIE ZÁVÄZKOV
7.1 Zmluvné pokuty
V prípade porušenia záväzkov Poskytovateľa z tejto Zmluvy má
Objednávateľ právo požadovať od Poskytovateľa zaplatenie zmluvných
pokút uvedených v tomto článku Zmluvy.
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V prípade porušenia záväzku Poskytovateľa poskytnúť Služby (alebo ich
časť) v termínoch stanovených Zmluvou o službách/Objednávkou má
Objednávateľ právo požadovať od Poskytovateľa zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 500,- EUR za každý započatý deň omeškania.
Okrem porušení záväzkov Poskytovateľa výslovne uvedených v tomto
článku Zmluvy, má Objednávateľ právo požadovať od Poskytovateľa
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý jednotlivý prípad
porušenia iných záväzkov Poskytovateľa, ku ktorým sa zaviazal touto
Zmluvou.
7.2 Splatnosť zmluvných pokút a úrokov z omeškania
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania stanovené touto Zmluvou sú splatné
v 3. deň nasledujúci po doručení písomnej požiadavky oprávnenej Zmluvnej
strany na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania.
Bez ohľadu na vyššie uvedené sú však pohľadávky vždy splatné spolu
s príslušenstvom pohľadávky.
7.3 Všeobecné ustanovenia o zaistení záväzkov
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá
vznikla Zmluvnej strane v dôsledku porušenia povinností druhou Zmluvnou
stranou.
Odstúpením od tejto Zmluvy a/alebo Zmluvy o službách a/alebo
Objednávky alebo postúpením pohľadávok z tejto Zmluvy a/alebo Zmluvy
o službách a/alebo Objednávky nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných
pokút a úrokov z omeškania.
Objednávateľ má právo pri uplatňovaní zmluvných pokút, úrokov
z omeškania a iných peňažných nárokov voči Poskytovateľovi započítať
takéto pohľadávky jednostranným právnym úkonom s akoukoľvek (i
nesplatnou) pohľadávkou Poskytovateľa voči Objednávateľovi.
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POISTENIE POSKYTOVATEĽA
Bez obmedzenia ktorejkoľvek povinnosti alebo zodpovednosti podľa tejto
Zmluvy a pre účely poistenia záväzkov prevzatých Poskytovateľom podľa tejto
Zmluvy je Poskytovateľ povinný na vlastné náklady uzavrieť s poisťovňou
poistné zmluvy, platné a účinné počas platnosti ktorejkoľvek Zmluvy o
Službách, na báze akceptovateľnej pre Objednávateľa a minimálne v rozsahu
požadovanom právnymi predpismi, pričom Poskytovateľ je povinný obstarať
ďalšie poistenia a/alebo limity poistných plnení, ktoré považuje za potrebné na
krytie záväzkov prevzatých Poskytovateľom podľa a/alebo vyplývajúcich z tejto
Zmluvy a/alebo Zmluvy o službách a/alebo všeobecne podľa právnych
predpisov. Poskytovateľ je oprávnený v týchto poisteniach uskutočniť zmeny až
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po informovaní Objednávateľa o zmenách, ktoré sa majú uskutočniť. Minimálna
výška poistného krytia požadovaná Objednávateľom počas celej doby platnosti
a účinnosti Zmluvy je 200.000,- EUR.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu podpisu tejto Zmluvy odovzdá
Objednávateľovi kópiu platnej poistnej zmluvy 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
Zmluvy a zároveň je oprávnený od Poskytovateľa požadovať zmluvnú pokutu vo
výške 1 700,- EUR.
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OSTATNÉ USTANOVENIA
9.1 Vyššia moc
Poskytovateľ a Objednávateľ nie sú povinní plniť povinnosti podľa tejto
Zmluvy počas doby trvania okolností, ktoré sú nezávislé od vôle
Zmluvných strán a ktoré vylučujú ich zodpovednosť v zmysle príslušných
právnych predpisov. V prípade, že 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.
Zmluvné strany majú právo od tejto Zmluvy a/alebo Zmluvy o službách
a/alebo Objednávky odstúpiť, ak okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako
jeden mesiac.
9.2 Postúpenie Zmluvy
Poskytovateľ je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a povinnosti
vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu len s predchádzajúcim
písomným súhlasom Objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený postúpiť všetky práva a povinnosti vyplývajúce
z tejto Zmluvy na tretiu osobu aj bez súhlasu Poskytovateľa.
9.3 Oddeliteľnosť ustanovení
Každé ustanovenie tejto 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 Zmluvy. V prípade takejto
nevykonateľnosti, neplatnosti alebo neúčinnosti sa Zmluvné strany
zaväzujú v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo
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doplnkoch Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov Zmluvy
a nahradia jej nevykonateľné alebo neplatné ustanovenia.
9.4 Dôverné informácie
Informácie obsiahnuté v tejto Zmluve, informácie, ktoré si Zmluvné strany
vymenili v súvislosti so Zmluvou, s rokovaním o jej uzatvorení, ako aj
všetky informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo niektorej Zmluvnej
strany, sú prísne dôverné a žiadna zo Zmluvných strán ich nesmie
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 Zmluvná
strana, ktorá povinnosť porušila, povinná zaplatiť druhej Zmluvnej strane
zmluvnú pokutu vo výške 3.000,- EUR. Zaplatenie zmluvnej pokuty
žiadnym spôsobom neobmedzuje právo druhej Zmluvnej strany na
náhradu škody podľa príslušných predpisov. Uvedené obmedzenia sa
nevzťahujú na poskytnutie dôverných informácií poradcom Zmluvnej strany
(napr. audítorom, právnikom, subdodávateľom) 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.
9.5 Odstúpenie od Zmluvy
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak
a) Poskytovateľ opakovane alebo závažne poruší akúkoľvek povinnosť
Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy,
b)Poskytovateľ nebude mať zabudované vo svojich vozidlách
poskytujúcich Službu pre Objednávateľa zabudované GPS zariadenia,
c) Poskytovateľ neodstráni vady a nedostatky Služieb vytýkané
Objednávateľom ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom,
d) 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 reštrukturalizácii.
Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak je Objednávateľ
napriek písomnému upozorneniu Poskytovateľa v omeškaní s úhradou
faktúry o viac ako 90 dní.
Odstúpenie od Zmluvy sa musí vykonať písomne a musí byť doručené
druhej Zmluvnej strane spôsobom podľa odseku 9.10 tejto Zmluvy.
Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným dňom doručenia písomného
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oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane a nemá vplyv na
účinnosť ustanovenia odseku 9.4 Zmluvy, ktoré zostáva zachované aj po
ukončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
9.6 Výpoveď
Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže túto Zmluvu vypovedať a to aj bez
uvedenia dôvodu na základe písomnej výpovede doručenej druhej
Zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
9.7

Vrátenie dokumentov a materiálu
Poskytovateľ je povinný vrátiť Objednávateľovi akékoľvek dokumenty alebo
materiál, ktorý mu Objednávateľ poskytol v súvislosti s touto Zmluvou
ihneď potom ako: (a) Poskytovateľ poskytol všetky Služby v zmysle tejto
Zmluvy, (b) dôjde k odstúpeniu od tejto Zmluvy alebo k inému ukončeniu
platnosti alebo účinnosti tejto Zmluvy, alebo (c) o to požiada Objednávateľ.

9.8

Zmeny a dodatky
9.8.1 Táto Zmluva sa môže meniť a dopĺňať iba formou písomných,
vzostupne číslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými
stranami.
9.8.2 Bez ohľadu na vyššie uvedené má Objednávateľ právo
jednostranne zmeniť rozsah Služieb poskytovaných podľa bodu
1.2.1 tejto Zmluvy a to na základe písomného oznámenia
doručeného Poskytovateľovi minimálne 30 dní pred požadovanou
zmenou rozsahu Služieb.
Objednávateľ má ďalej právo jednostranne zmeniť špecifikáciu
miest poskytovania Služieb v zmysle článku 4 Zmluvy na základe
písomného oznámenia doručeného Poskytovateľovi minimálne 30
dní pred požadovanou zmenou.
Akékoľvek zmeny a doplnenia Zmluvy, ktoré Objednávateľ vykoná
jednostranným oznámením v súlade s bodom 9.8.2 Zmluvy, nadobúdajú
účinnosť dňom uvedeným v písomnom oznámení Objednávateľa.

9.9 Oznámenia
Všetky oznámenia podľa tejto Zmluvy sa podávajú písomne a musia byť
doručené druhej Zmluvnej strane doporučenou poštou alebo potvrdeným
doručením na adresu príslušnej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto
Zmluvy. Oznámenia podľa tejto Zmluvy sa považujú za riadne doručené
ich prevzatím príslušnou Zmluvnou stranou, uložením u poštového
doručovateľa alebo odmietnutím ich prevzatia; v prípade oznámenia
faxom alebo e-mailom po potvrdení úspešného prenosu príjemcovi, a to
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na adresy, ktoré Zmluvné strany uviedli v tejto Zmluve. V prípade, že
Zmluvná strana, ktorej je takáto písomnosť adresovaná, jej prijatie
odmietne, považuje sa na účely tejto Zmluvy 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 poslednej známej adresy
Zmluvnej strany uvedenej v obchodnom alebo inom obdobnom registri.
9.10 Nadpisy
Nadpisy jednotlivých odsekov tejto Zmluvy sú len informatívne. Nie sú
súčasťou tejto Zmluvy a neovplyvňujú jej výklad.
9.11 Platnosť a účinnosť
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Zmluvnými
stranami, najneskôr však 1. 1. 2014.
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31. 12. 2014 a predlžuje sa
automaticky na ďalší kalendárny rok za rovnakých podmienok, pokiaľ si
Objednávateľ uplatní u Poskytovateľa opciu na predĺženie platnosti
Zmluvy. Opcia na predĺženie platnosti Zmluvy podľa predchádzajúcej vety
bude mať podobu písomného oznámenia Objednávateľa a považuje sa za
riadne uplatnenú podaním k poštovej preprave najneskôr 31. 10.
príslušného kalendárneho roka. Bez ohľadu na vyššie uvedené však môže
byť týmto spôsobom platnosť a účinnosť tejto Zmluvy predĺžená najdlhšie
do 31. 12. 2016.
9.12 Právne predpisy
Táto Zmluva bola uzavretá v súlade s príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
9.13

Oprávnené osoby

Po dobu účinnosti tejto zmluvy sú oprávnené na rokovanie:
za Objednávateľa:
vo veciach zmluvných:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
vo veciach technických:
xxxxxxxxxxxxxxx
za Poskytovateľa:
vo veciach zmluvných a technických:
xxxxxxxxxx
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xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx, e-mail:

Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne informovať o prípadných zmenách
oprávnených osôb bez zbytočného odkladu po tom, čo príslušná zmena
nastala.
9.14

Vyhotovenia
Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá Zmluvná strana
pri podpise obdržala jedno vyhotovenie.

9.15

Prílohy

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1:
Zoznam liniek a cestovný poriadok pravidelnej prepravy
Príloha č. 2:
Cenník Služieb
Príloha č. 3:
Protokol o prevzatí/ odovzdaní majetku, prác, výkonov a služieb – časť „A“,
časť „B“

V Bratislave, dňa

V xxxxxxxxxxx, dňa

_____________________________

__________________________

NAFTA a.s.

xxxxxxxxxxxxxxx

Meno:
Ing. Martin Bartošovič
Funkcia: prokurista

Meno:
Funkcia:

_____________________________
NAFTA a.s.
Meno: Ing. Ladislav Goryl
Funkcia: prokurista
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Príloha č.3
NAFTA a.s.
Protokol o prevzatí/odovzdaní majetku, prác, výkonov a služieb
Časť „A“

Číslo protokolu:

Identifikačné údaje o dodávateľovi:
Názov:
IČO:
DIČO:

Zmluvný rámec:
Rámcová zmluva č.:
Zmluva č.:
Objednávka č.:

Č Presná špecifikácia dodávky v zmysle zmluvy,
. objednávky

Mj.

Odovzdal (dodávateľ):

Poč
et

Jedno
tková
cena

Celková
suma

Prevzal (zamestnanec NAFTA a.s.):

Poznámky

Meno:
Podpis:

Meno:
Podpis:

Dňa:

Dňa:

2

NAFTA a.s.
Protokol o prevzatí/odovzdaní majetku, prác, výkonov a služieb
Časť „B“

Číslo protokolu:

Identifikačné údaje o dodávateľovi:
Názov:
IČO:
DIČO:

Zmluvný rámec:
Rámcová zmluva č.:
Zmluva č.:
Objednávka č.:

Č Presná špecifikácia dodávky v zmysle zmluvy,
. objednávky

Mj.

Poč
et

Jedno
tková
cena

Celková
suma

Druh
prác

Nákladov
é
stredisko

Zákazka/čísl
o karty
nedokončen
ých investícií

Číseln
ík 3

Číselník
1

Číselník 2

Dodrž Dodrž
anie
anie
kvality termín
u
dodáv
ky
Nehodiace sa
škrtnite
Áno/ni Áno/ni
e
e
Áno/ni Áno/ni
e
e
Áno/ni Áno/ni
e
e
Áno/ni Áno/ni
e
e
Áno/ni Áno/ni
e
e
Áno/ni Áno/ni
e
e
Áno/ni Áno/ni
e
e
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Áno/ni
e
Áno/ni
e
Áno/ni
e
Áno/ni
e
Áno/ni
e
Áno/ni
e
Prevzal:

Schválil (úroveň vedúci odboru):

Kontrola: ekonóm divízie

Meno:
Podpis:

Meno:
Podpis:

Meno:
Podpis:

Schválil (nad 33 000 EUR riaditeľ divízie)
Meno:
Podpis:

Dňa:

Dňa:

Dňa::

Dňa::

Áno/ni
e
Áno/ni
e
Áno/ni
e
Áno/ni
e
Áno/ni
e
Áno/ni
e
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