Príloha č. 3 k Výzve
Číslo zmluvy Objednávateľa :

Číslo zmluvy Dodávateľa :

RÁMCOVÁ DOHODA (návrh)
uzatvorená na zabezpečenie obstarania tovarov podľa ust. § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 zb.
v znení neskorších zmien
( ďalej len „Dohoda“ ).
Objednávateľ :
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Právna forma:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Ing. Branislav Žec, CSc., generálny riaditeľ
Príspevková organizácia
Zriaďovacia listina vydaná Rozhodnutím MŽP SR zo 14.júla 2015 č. 26/2015 - 1.6.
Štátna pokladnica Bratislava
SK37 8180 0000 0070 0039 0960
SPSRSKBA
31 753 604
SK 2020719646

Bankové spojenie:
Číslo účtu/IBAN:
SWIFT:
IČO:
IČ DPH:
Osoba oprávnená konať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Žec, CSc.
- za vecné plnenie / čiastkové objednávky :
a) ŠGÚDŠ Bratislava – Imelda Nováková, tel. +421 2 59375157, e-mail : imelda.novakova@geology.sk
b) ŠGÚDŠ RC Košice, Monika Vancáková, tel. +421 55 6250043, e-mail : monika.vancakova@geology.sk
c) ŠGÚDŠ RC Spišská Nová Ves, Ing. Jana Katriňáková, tel. +421 53 4426096, e-mail:
jana.katrinakova@geology.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)
Dodávateľ :
Obchodné meno:
Sídlo:
v zastúpení a
za vecné plnenie:
Tel., fax, e-mail:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Zapísaný v
Osoba oprávnená konať:
- vo veciach zmluvných:
- za vecné plnenie:
(ďalej len „Dodávateľ“)
(ďalej Objednávateľ a Dodávateľ spolu len „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo len „zmluvná strana“)
Preambula
Dohoda je uzatvorená podľa ust. § 83 zákona o verejnom obstarávaní a je výsledkom postupu
zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorý vyhlásil Objednávateľ ako verejný obstarávateľ. Na základe vyhodnotenia ponúk
bola ponuka Dodávateľa vyhodnotená ako ponuka úspešného uchádzača. Vzhľadom na túto skutočnosť
a predloženú ponuku Dodávateľa sa zmluvné strany na základe slobodnej vôle a v súlade s platnými právnymi
predpismi rozhodli uzatvoriť túto Dohodu. Touto Dohodou sa stanovuje právny režim dodania tovaru uvedeného
v predmete tejto Dohody.
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2.

3.
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6.
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čl. 1
Predmet Dohody
Predmetom tejto Dohody je záväzok Dodávateľa dodávať Objednávateľovi tovar – osobné ochranné
pracovné prostriedky pre laboratóriá špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Dohody v rozsahu podľa
čiastkových objednávok (ďalej aj „objednávok“) v kvalite zodpovedajúcej príslušným normám a predpisom
platným na území SR vrátane služieb spojených s prepravou a dodaním predmetu plnenia na miesta
dodania.
Osobné ochranné pracovné prostriedky sú určené pre vlastné potreby verejného obstarávateľa a potreby
projektov, ktoré sa implementujú na základe zmlúv o poskytnutí NFP uzatvorených medzi MŽP SR a
verejným obstarávateľom z Operačného programu Kvalita životného prostredia:
Projekt 1 : /Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky,
ITMS kód projektu: 310011A874/
Projekt 2 : /Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 1. Časť, ITMS kód projektu:
310011B426/.
Množstvo a veľkosti jednotlivých osobných ochranných pracovných prostriedkov uvedené v Prílohe č. 1 tejto
Dohody sú stanovené ako predpokladané a Objednávateľ si vyhradzuje právo možnosti spresňovať skutočné
odoberané veľkosti a množstvá jednotlivých ochranných pracovných prostriedkov počas trvania Rámcovej
dohody na základe svojich potrieb a požiadaviek prostredníctvom vystavených čiastkových objednávok bez
nároku Dodávateľa na dodanie celého predpokladaného množstva.
Dohoda nezakladá priamo právo na plnenie predmetu rámcovej dohody.
Predmet Dohody sa bude financovať –
- z vlastných zdrojov Objednávateľa
- z prostriedkov projektu : Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd
Slovenskej republiky, ITMS kód projektu: 310011A874
- z prostriedkov projektu : Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 1. časť,
ITMS kód projektu: 310011B426
čl. 2
Miesto plnenia, termín a spôsob plnenia
Miestom plnenia predmetu Dohody je –
a) Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
b) Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Regionálne centrum Košice, Jesenského 8, 040 01 Košice
c) Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Regionálne centrum Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1,
052 01 Spišská Nová Ves.
Množstvo, druh, veľkosť osobných ochranných pracovných prostriedkov a názov a ITMS kód projektu pre
ktoré sú osobné ochranné pracovné prostriedky určené, budú bližšie špecifikované povereným pracovníkom
Objednávateľa a to v zaslanej čiastkovej objednávke osobne alebo vo forme e-mailu kontaktnej osobe
Dodávateľa. Takto zaslaná čiastková objednávka sa považuje za záväznú objednávku.
Kontaktná osoba Dodávateľa potvrdí e-mailom prijatie čiastkovej objednávky najneskôr do 3 pracovných dní
(pondelok – piatok, mimo štátnych sviatkov) a uvedie dátum dodania tovaru v súlade s ustanoveniami tejto
Dohody.
Ak Dodávateľ zistí, že špecifikácia uvedená v čiastkovej objednávke má chyby ( nie je úplná, nie je
jednoznačná a pod. ), je povinný Objednávateľa na tieto nedostatky bezodkladne upozorniť písomne
prostredníctvom e-mailu.
Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar priebežne na základe a v rozsahu podľa jednotlivých čiastkových
objednávok, najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia čiastkovej objednávky. Dodanie predmetu
plnenia je možné iba v pracovné dni a to v čase od 8:00 do 14:00 hod. Mimo tohto časového rozpätia nie
je Objednávateľ povinný predmet plnenia prebrať, pričom všetky náklady na opätovné doručenie znáša
v plnej výške Dodávateľ.
Predmet plnenia sa považuje za dodaný po skončení preberacieho konania a podpísaní Dodacieho listu
vyhotovenom v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, s dátumom a podpismi oprávnených osôb
Objednávateľa a Dodávateľa.
Vlastnícke právo k jednotlivým predmetom plnenia a nebezpečenstvo vzniku škody prechádza z Dodávateľa
na Objednávateľa dňom prevzatia predmetu plnenia a podpisom Dodacieho listu oprávnenou osobou
Objednávateľa.
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8. Dopravu na miesto dodania zabezpečuje Dodávateľ na vlastné náklady a to vrátane služieb spojených
s prepravou, balením a vyložením predmetu plnenia na miesta dodania.
9. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dodávku predmetu plnenia v prípade, ak táto bola dodaná po termíne
(lehote) na dodanie, ak má viditeľné vady, nebola dodržaná dohodnutá špecifikácia predmetu plnenia alebo
predmet plnenia vykazuje ďalšie vady a nedostatky, ktoré Objednávateľ nie je ochotný akceptovať ako vady
a nedostatky odstrániteľné v lehote podľa návrhu dodávateľa. V takomto prípade sa považuje dodávka za
neuskutočnenú a Dodávateľ sa dostáva do omeškania. O odmietnutí dodávky spíšu Zmluvné strany písomný
záznam.
10. V prípade, že počas platnosti Rámcovej dohody sa prestane niektorý tovar uvedený v Prílohe č. 1 tejto
Dohody vyrábať, môže ho Dodávateľ, po dohode s Objednávateľom, nahradiť iným tovarom, ale len v súlade
s kvalitatívnymi parametrami, resp. zadefinovanými požiadavkami pre vyradený tovar a v zazmluvnenej
jednotkovej cene. Nahradenie takto vyradeného tovaru bude riešené Dodatkom k Dohode ako nepodstatná
zmena.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

čl. 3
Cena a platobné podmienky
Dodávateľ garantuje cenu jednotlivého predmetu plnenia uvedeného v Prílohe č. 1 počas platnosti Dohody.
Jednotkové ceny predmetu Rámcovej dohody sú stanovené dohodou zmluvných strán v mene EURO,
v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a
Cenovou ponukou Dodávateľa, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Dohody.
Cena za plnenie predmetu Dohody neprekročí počas jej platnosti finančný limit 19.714,11 € bez DPH.
Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú stanovené ako ceny maximálne, počas platnosti Dohody
a musia v nich byť zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním predmetu Rámcovej dohody vrátane jeho
dopravy a vyloženia na miesta dodania podľa čl. 2, ods. 1 tejto Dohody, prípadne poštovné a balné a iné
náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.
Dodávateľ je oprávnený fakturovať cenu vrátane príslušnej sadzby dane z pridanej hodnoty (ďalej len
„DPH“). DPH sa uplatní podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pri zmene sadzby DPH je
rozhodujúca cena bez DPH a Dodávateľ vyúčtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov.
Nárok na úhradu ceny za jednotlivé plnenie predmetu Rámcovej dohody vzniká Dodávateľovi na základe
potvrdeného Dodacieho listu oprávnenou osobou Objednávateľa.
Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
Dohodnutú cenu Objednávateľ uhradí Dodávateľovi formou prevodného príkazu na účet Dodávateľa
uvedený v hlavičke tejto Rámcovej dohody na základe doručených faktúr s lehotou splatnosti
a) v prípade plnenia pre vlastné potreby Objednávateľa tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia Objednávateľovi,
b) v prípade plnenia pre potreby projektov šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia
Objednávateľovi.
Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov vrátane označenia čísla Dohody, čísla čiastkovej objednávky a názvu
a ITMS kódu projektu pre ktorý bol tovar určený (ak je uplatniteľné). Neoddeliteľnou prílohou každej faktúry
musí byť Dodací list.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 9 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený
faktúru vrátiť Dodávateľovi. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Doručením opravenej
alebo doplnenej faktúry začína Objednávateľovi plynúť nová lehota splatnosti.
V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto Dohody z dôvodov na strane Objednávateľa bez jej
podstatného porušenia zo strany Dodávateľa, Dodávateľ je oprávnený vyfakturovať ku dňu odstúpenia alebo
zrušenia Dohody, skutočne objednané a dodané plnenie predmetu Dohody.

čl. 4
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Dodávateľ je povinný dodať predmet plnenia v stanovenom množstve, cene a kvalite a odovzdať ho
Objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto Dohody a jednotlivými čiastkovými objednávkami.
2. Dodávateľ sa zaväzuje, že on aj osoby, prostredníctvom ktorých bude vykonávať činnosť pre Objednávateľa
budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach a pomeroch Objednávateľa, o ktorých sa dozvedeli
pri výkone činnosti podľa tejto Dohody, a to najmä o informáciách, ktoré sú predmetom bankového
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tajomstva, daňového tajomstva, obchodného tajomstva alebo chránených informácií ESCB, prípadne
podliehajú ochrane podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. s výnimkou informácií potrebných pre konanie
akreditačného orgánu. Tento záväzok mlčanlivosti trvá aj po ukončení trvania činnosti pre Objednávateľa.
3. Objednávateľ –
- si vyhradzuje právo na zmenu počtu a veľkostí jednotlivých ochranných pracovných pomôcok
uvedených v prílohe tejto Dohody za podmienky dodržania finančného limitu uvedeného v čl. 3, odsek 3.
- je povinný riadne a včas dodaný predmet plnenia prevziať a zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú cenu
stanovenú v súlade s touto Dohodou a príslušnou čiastkovou objednávkou
4. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov, kontaktných osôb,
bankového spojenia a čísla účtu, alebo iných zmien v súvislosti so spôsobom plnenia, oznámi zmluvná
strana u ktorej k takejto zmene prišlo, druhej zmluvnej strane túto skutočnosť bez zbytočného odkladu.
5. Zmluvné strany nie sú oprávnené bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany
postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z Dohody na tretie osoby.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

čl. 5
Sankcie a náhrada škody
Pri nedodržaní termínu dodania predmetu plnenia Dodávateľom v zmysle čl. 2, ods. 5 tejto Dohody vzniká
Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru bez DPH uvedeného v čiastkovej
objednávke, a to za každý začatý deň omeškania.
Pri dodaní vadného predmetu plnenia vzniká Objednávateľovi nárok vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z ceny predmetu plnenia bez DPH za každý začatý deň omeškania až do doby dodania predmetu
bez vád a súčasne vzniká nárok Objednávateľa na dodanie náhradného plnenia bez vád.
Ak Objednávateľ odmietol prevzatie predmetu plnenia v zmysle čl. 2, ods.9 Dodávateľom má až do doby
dodania predmetu plnenia bez vád nárok na zmluvnú pokutu podľa odseku 2. tohto článku.
Dodávateľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu v zmysle predchádzajúcich odsekov uhradiť do tridsať (30) dní od
doručenia písomnej výzvy Objednávateľa k úhrade zmluvnej pokuty s uvedením potrebných údajov k
vykonaniu úhrady.
V prípade omeškania úhrady fakturovanej čiastky zaplatí Objednávateľ Dodávateľovi úrok z omeškania vo
výške 0,05 % z fakturovanej sumy bez DPH za každý deň omeškania.
Objednávateľ sa zaväzuje úrok z omeškania uhradiť do tridsať (30) dní od doručenia písomnej výzvy
Dodávateľa k úhrade úroku z omeškania s uvedením potrebných údajov k vykonaniu úhrady.
Ak jedna o zmluvných strán spôsobí porušením svojich povinností, vyplývajúcich z tejto Dohody alebo
čiastkovej objednávky, akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strany, jej zodpovednosť za túto škodu a povinnosť
náhrady škody spôsobenej druhej zmluvnej strane sa bude spravovať ustanoveniami § 373 a nasl.
Obchodného zákonníka.

čl. 6
Platnosť a účinnosť Dohody
1. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú a končí ( podľa toho, čo nastane skôr ) –
a) uplynutím 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti
b) vyčerpaním finančného limitu ( predpokladanej hodnoty zákazky )
2. Táto Dohoda zaniká –
a) písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému termínu, ak sa podstatne zmenia okolnosti,
za ktorých bola táto Dohoda uzatvorená a nebolo ich možné objektívne predvídať,
b) odstúpením od tejto Dohody jednou zo zmluvných strán v prípade podstatného porušenia Dohody
druhou zmluvnou stranou,
c) z dôvodov podľa Obchodného zákonníka v platnom znení,
d) z dôvodov označených za podstatné porušenie povinností zmluvnej strany v tejto Dohode,
e) z dôvodu ustanovenom v §19 zákona č. 343/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov,
f) zánikom Dodávateľa bez právneho nástupcu a jeho výmazom z obchodného registra,
g) ak bol na Dodávateľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, vyhlásený konkurz, zamietnutý
konkurz pre nedostatok majetku alebo Dodávateľ vstúpil do likvidácie.
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných podmienok je –
a) ak v čase uzavretia Dohody bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Rámcovej dohody,
ktorý vyplynul z jej obsahu, alebo okolností, za ktorých bola uzavretá, že druhá zmluvná strana
nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Rámcovej dohody,
b) ak Dodávateľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok dohodnutým spôsobom, alebo v dohodnutom
termíne, alebo ide o vadné plnenie, na ktoré bol Dodávateľ písomne upozornený a ktoré Dodávateľ
neodstránil v primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom,
c) ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou ceny za plnenie podľa tejto Dohody viac ako
tridsať (30) dní.
4. Výpovedná lehota je dva (2) mesiace a plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, kedy bola
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
5. V prípade odstúpenia od tejto Dohody sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka v platnom znení. Oznámenie o odstúpení musí byť uskutočnené písomnou formou a je účinné
dňom doručenia druhej zmluvnej strane.
6. Výpoveď sa považuje za doručenú v deň, kedy druhá zmluvná strana prevzala zásielku obsahujúcu
výpoveď a v prípade, že túto výpoveď odmietla prevziať alebo jej nebolo doručené z iného dôvodu,
považuje sa výpoveď za doručenú v deň, kedy sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane za
podmienky, že bola odoslaná na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v Dohode alebo v príslušnom
verejnom registri (t.j. v príslušnom obchodnom alebo živnostenskom registri). Uvedené o doručení
výpovede sa rovnako vzťahuje na doručovanie akýchkoľvek iných písomných prejavov vôle medzi
zmluvnými stranami ak v Dohode nie je uvedené inak.
7. Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ má právo, v prípade ak mu výsledky finančnej kontroly
neumožňujú financovanie výdavkov a za podmienky že ešte nedošlo k plneniu, bez akýchkoľvek sankcií
odstúpiť od tejto Dohody.
čl. 7
Osobitné ustanovenia
1. Dodávateľ berie na vedomie, že predmet tejto Dohody bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ a preto
sa Dodávateľ zaväzuje strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s poskytnutím plnenia predmetu tejto
Dohody kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť
osobám oprávneným na výkon kontroly / auditu všetku požadovanú súčinnosť. Dodávateľ je povinný
uchovávať všetku dokumentáciu súvisiacu s dodaním predmetu tejto Dohody päť (5) rokov od ukončenia
platnosti Zmluvy o NFP. Oprávnenými osobami na výkon kontroly / auditu /overovania sú najmä :
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené
osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly / auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR
a právnymi aktmi EÚ.
2. Osoby oprávnené na výkon kontroly uvedené v odseku 1 tohto článku sú v rámci kontroly / auditu oprávnené
najmä, nie však výlučne :
- vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov, ak to súvisí
s predmetom kontroly / auditu / overovania na mieste,
- požadovať od Dodávateľa / Objednávateľa predloženie originálnych dokladov a inej potrebnej
dokumentácie, záznamov dát na pamäťových médiách, vzoriek výrobkov alebo iných dokladov
potrebných pre výkon kontroly / auditu / overovania na mieste a ďalších dokladov súvisiacich s dodaním
predmetu tejto Dohody v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly / auditu / overovania
na mieste,
- oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly / auditu / overovania na mieste,
- vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly / auditu / overovania na mieste.
Ak to nebude z technického, alebo iného, hľadiska možné, oprávnené osoby majú oprávnenie na
odňatie údajov, dokladov, výstupov za účelom vyhotovenia kópií. Dodávateľ je povinný dané oprávnenie
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strpieť a dokumentáciu vydať. Oprávnená osoba vyhotoví záznam o odňatí, ktorý bude obsahovať údaje
o tom, aké údaje, dokumenty, výstupy boli odňaté.
- pokiaľ dokumenty, resp. iná podporná dokumentácia bude v inom ako slovenskom jazyku oprávnené
osoby môžu žiadať o preklad daných dokumentov, resp. inej podpornej dokumentácie do slovenského
jazyka. Dodávateľ je povinný zabezpečiť preklad požadovaných dokumentov v lehote, ktorú mu určia
oprávnené osoby.
3. Dodávateľ súhlasí s tým, že na požiadanie Objednávateľa, sprístupní originály všetkých dokladov súvisiacich
s plnením tejto Dohody, najmä pre účely príslušných orgánov kontroly.
4. Dodávateľ sa zaväzuje, že on aj osoby, prostredníctvom ktorých bude vykonávať činnosť pre Objednávateľa
budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach a pomeroch Objednávateľa, o ktorých sa dozvedeli
pri výkone činnosti podľa tejto Zmluvy, a to najmä o informáciách, ktoré sú predmetom bankového tajomstva,
daňového tajomstva, obchodného tajomstva alebo chránených informácií ESCB, prípadne podliehajú
ochrane podľa Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) v súlade so zákonom č. 18/2018
Z,z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s výnimkou informácií potrebných
pre konanie akreditačného orgánu. Tento záväzok mlčanlivosti trvá aj po ukončení trvania činnosti pre
Objednávateľa.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

čl. 8
Záverečné ustanovenia
Táto Dohoda môže byť menená len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú schválené
a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a to v súlade s § 18 zákona o verejnom
obstarávaní.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody je Príloha č. 1 – Cenová ponuka Dodávateľa a Príloha č. 2
- popis loga na osobné ochranné pracovné prostriedky.
Táto Dohoda sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti výslovne neupravené
v texte tejto Dohody sa spravujú Príslušnými právnymi predpismi platnými na území SR, najmä
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
Prípadný spor, ktorý vznikne medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s touto Dohodou a jej plnením, sa
Zmluvné strany zaväzujú riešiť dohodou na úrovni štatutárnych orgánov oboch Zmluvných strán. Pokiaľ
Zmluvné strany nedospejú k dohode ohľadom riešeného sporu, tento bude riešený s konečnou platnosťou
príslušným súdom Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné zmeny právneho stavu, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie
podmienok tejto Dohody, oznámiť písomne druhej zmluvnej strane najneskôr 30 dní pred predpokladanou
zmenou.
V prípade ak sa niektoré ustanovenie tejto dohody stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie
sú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto Dohody. Príslušné ustanovenie Dohody sa nahradí takým platným
a účinným ustanovením, ktoré mu bude mať svojím významom a účelom najbližšie.
Objednávateľ pri spracúvaní osobných údajov poskytnutých Dodávateľom pre účely plnenia tejto Dohody
postupuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27.apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46ES a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Táto Dohoda ( vrátane jej prípadných dodatkov ) patrí medzi povinne zverejňované zmluvy podľa ust. § 5a
Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
a s ustanoveniami § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka ( zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov )
a ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka ( zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov ).
Dodávateľ súhlasí so zverejnením tejto Dohody ( vrátanej jej prípadných dodatkov ) a faktúr Dodávateľa
doručených Objednávateľovi, podľa §5 a ods. 1, 6 a 9 a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Táto Dohoda nadobúda platnosť a je pre Zmluvné strany záväzná dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami.
Táto Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv,
ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky (http://zmluvy.gov.sk/).
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú oprávnené uzavrieť túto Dohodu, že sa s ňou dôkladne oboznámili
a jej obsahu porozumeli, súhlasia s ňou, zaväzujú sa jej ustanovenia plniť a na znak toho, že táto Dohoda je
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určitá, zrozumiteľná a zodpovedá ich slobodnej vôli, túto Dohodu vlastnoručne podpísali prostredníctvom
svojich oprávnených zástupcov.
12. Táto Dohoda je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a dva
(2) rovnopisy obdrží Dodávateľ.
Bratislava, .................... 2020

xxxxxxxxxxxxx, ................... 2020

Za Objednávateľa :

Za Dodávateľa :

___________________________________
Ing. Branislav ŽEC, CSc.
generálny riaditeľ ŠGÚDŠ

___________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Príloha č. 1 – Cenová ponuka Dodávateľa
Príloha č. 2 - popis loga na osobné ochranné pracovné prostriedky.
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