Číslo RD Objednávateľa :

Číslo RD Poskytovateľa :

Rámcová dohoda (Návrh)
uzatvorená na zabezpečenie obstarania služieb podľa ust. § 83zákona 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“).

Účastníci Dohody:
Objednávateľ:
Obchodné meno :
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
SWIFT:
Právna forma:

Oprávnenáosoba :

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
RNDr. Igor Slaninka, PhD., generálny riaditeľ
31753604
2020719646
SK 2020719646
Štátna pokladnica
SK37 8180 0000 0070 0039 0960
SPSRSKBA
príspevková organizácia
Zriaďovacia listina vydaná Rozhodnutím MŽP SR zo 14.júla 2015 č. 26/2015 - 1.6.
RNDr. Peter Malík, CSc., tel.: +421-02-59 375 416, e-mail: peter.malik@geology.sk

Poskytovateľ:
Obchodné meno :
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu ( IBAN ):
SWIFT:
Právna forma:
Kontaktná osoba :
Osvedčenie o akreditácii č.
(ďalej Objednávateľ a Poskytovateľ spolu len „účastníci Dohody“ a každý z nich jednotlivo len „účastník Dohody“)

Preambula
1. Dohoda sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania, podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ
ako verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s predmetom podľa tejto Dohody použil postup zadávania zákazky
s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Poskytovateľ bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní pre časť 2. predmetu zákazky:
„Rádiochemické (rádiologické) stanovenie trícia v povrchových a podzemných vodách ” v súlade s výzvou na

predkladanie ponúk a predloženou cenovou ponukou zo dňa xx.xx. 2020 a na základe toho Objednávateľ
a Poskytovateľ uzatvárajú túto Dohodu.
čl. I
Predmet Dohody
1. Predmetom tejto Dohody je záväzok Poskytovateľa za podmienok uvedených v tejto Dohode zabezpečiť vykonanie
rádiochemického (rádiologického) stanovenia trícia v povrchových a podzemných vodách(ďalej tiež
„analýza vzoriek“) pre potreby projektu „Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky“,
ITMS kód 310031N706, geologická úloha 05 18 v rozsahu podľa prílohy č. 1 k tejto Dohode (Cenová ponuka).
2. Predmetom Dohody je tiež záväzok Objednávateľa dodať vzorky na analýzu a prevziať a uhradiť poskytnuté služby.
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť pri plnení záväzku Poskytovateľa podľa tejto
Dohody.
čl. II
Špecifikácia rozsahu predmetu Dohody
1. Vykonanie rádiochemického (rádiologického) stanovenia trícia v v dodaných vzorkách povrchových a podzemných
vôd za účelom získania reprezentatívnych hodnôt požadovaného ukazovateľa MDA pre objemovú aktivitu trícia
po elektrolytickom zakoncentrovaní nie vyššia ako 0,24 Bq/l.
2. Celkový počet analýz počas trvania tejto Dohody je 248. Vzorky budú realizované priebežne maximálne v počte
12 vzorkovacích kampaní s počtom vzoriek 20 až 25 vzoriek v jednej vzorkovacej kampani.
3. Výstupom analýzy vzoriek budú Protokoly o analýze vzoriek vôd (ďalej ako „protokol, protokoly) vystavené
k jednotlivým dodaným vzorkám. Poskytovateľ v jednotlivých protokoloch uvedie číslo/kód projektu:
„Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky“, ITMS kód 310031N706.
4. Protokoly bude Poskytovateľ zasielať poštou na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Dohody.
5. Poskytovateľ zároveň bude priebežne zasielať výsledky jednotlivých analýz e-mailom oprávnenej osobe
Objednávateľa uvedenej v záhlaví tejto Dohody.
6. Súčasťou predmetu Dohody je:
- dodávanie vzorkovníc na odber vzoriek v maximálnom predpokladanom počte 12 dodávok vzorkovníc v počte
20 – 25 ks podľa Výzvy na plnenie doručenej elektronicky (e-mailom) oprávnenej osobe Poskytovateľa,
- prebratie vzorkovníc so vzorkami v maximálnom predpokladanom počte 12 dodávok vzorkovníc podľa Výzvy
doručenej elektronicky (e-mailom) oprávnenej osobe Poskytovateľa.
7. Odber jednotlivých vzoriek zabezpečí Objednávateľ.
čl. III
Čas, miesto a termín plnenia predmetu Dohody
1. Poskytovateľ sa zaväzuje –
- dodať prázdne vzorkovnice do 5 pracovných dní (pondelok – piatok v čase od 8:00 – 14:00 hod.) odo dňa
doručenia Výzvy Objednávateľa na dodanie vzorkovníc na adresu Objednávateľa – ŠGÚDŠ Mlynská
dolina 1, 817 04 Bratislava, Slovensko, kontaktnou osobou na prevzatie vzoriek je RNDr. Katarína Benková,
tel.: +421-2-59375121, e-mail: katarina.benkova@geology.sk, počet vzorkovníc uvedie Objednávateľ vo výzve,
- prebrať vzorkovnice so vzorkami do 5 pracovných dní (pondelok – piatok v čase od 8:00 – 14:00 hod.) od
doručenia Výzvy na prevzatie vzorkovníc na adrese Objednávateľa – ŠGÚDŠ, Regionálne centrum Spišská
Nová Ves, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko, kontaktnou osobou na odovzdanie
vzoriek je Mgr. Milan Siska, tel.: +421-53-4190160, e-mail:milan.siska@geology.sk,
- vykonať analýzu vzoriek v zmysle čl. I. a II. tejto Dohody do 8 týždňov odo dňa prevzatia vzoriek,
- Protokol o analýze vzoriek vôd v počte 1 ks vystavený k jednotlivým dodaným vzorkám doručiť
najneskôr do 8 týždňov odo dňa prevzatia vzoriek na adresu: RNDr. Peter Malík, CSc., Štátny geologický
ústav Dionýza Štúr, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, Slovensko.
2. Miestom výkonu analýz je laboratórium Poskytovateľa.
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čl. IV
Cena a platobné podmienky
Cena predmetu Dohody je dohodnutá v súlade s platnými právnymi predpismi a Cenovou ponukou Poskytovateľa
zo dňa xx.xx.2020, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Dohody.
Cena za plnenie predmetu Dohody neprekročí počas jej platnosti finančný limit xxxxx € bez DPH.
Vyššie uvedená dohodnutá cena je konečná, vrátane dodania a prevzatia vzorkovníc, dopravných nákladov na
doručenie na miesto plnenia predmetu Dohody, poštovného, balného a iných nákladov, t.j. k uvedenej cene nie je
Poskytovateľ oprávnený fakturovať žiadne ďalšie platby za prípadné jeho výdavky vynaložené v priamej súvislosti s
plnením služby v zmysle tejto Dohody.
Poskytovateľ 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 Poskytovateľ vyúčtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov.
Poskytovateľovi vzniká právo na zaplatenie dohodnutej ceny za plnenie Dohody, alebo jej časti na základe
doručeného Protokolu o analýze vzoriek vôd na adresu Objednávateľa.
Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
Úhrada faktúr sa bude uskutočňovať bezhotovostným platobným stykom a to výhradne prevodným príkazom
v eurách na základe daňového dokladu (faktúry).
Faktúra bude vystavená v dvoch (2) vyhotoveniach a musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných
právnych predpisov, vrátane –
- označenia čísla Dohody podľa evidencie Objednávateľa
- názvu a čísla projektu „Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky“, ITMS kód
310031N706.
Prílohou faktúry budú Protokoly o analýze vzoriek vôd pre vzorky tvoriace jednotlivé časti plnenia
a ktorých analýza je predmetom fakturácie.
Splatnosť faktúr je 60 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi.
Faktúra bude doručená na adresu Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava,
Slovensko.
V prípade ak faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodov 8 a 9 tohto článku tejto Dohody, Objednávateľ je
oprávnený vrátiť faktúru na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

čl. V
Omeškanie
1. V prípade, ak je Poskytovateľ v omeškaní s plnením svojho záväzku dodať predmet plnenia v dohodnutom
termíne, pričom toto omeškanie nie je spôsobené konaním alebo nekonaním Objednávateľa, Objednávateľ uplatní
voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny predmetu plnenia, ktoré má Poskytovateľ dodať a to
za každý začatý deň omeškania.
2. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny za predmet plnenia , pričom toto omeškanie nie je
spôsobené konaním alebo nekonaním Poskytovateľa, Poskytovateľ uplatní voči Objednávateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 0,01 % z dlžnej sumy a to za každý začatý deň omeškania.
čl. VI
Vyššia moc
1. Za okolnosti vyššej moci sa považujú okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle povinnej strany a bránia jej v splnení
jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila
alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, napr. vojny, živelné katastrofy značného
rozsahu majúce súvislosť s predmetom zmluvy, štrajky, krízové situácie vyhlásené vládou SR a pod., a to aj
v prípade, že taká prekážka vznikla v čase, keď povinná strana bola v omeškaní. Za vyššiu moc sa však
nepovažujú napr. výpadky vo výrobe, prerušenie dodávok energií, nesplnenie alebo oneskorenie dodávok od
subdodávateľov a zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení, pokiaľ k nim nedošlo z dôvodov výskytu
okolností vyššej moci.
2. Nemožnosť účastníka dohody plniť svoje povinnosti podľa tejto dohody v dôsledku vyššej moci nebude
považovaná za porušenie tejto dohody, ak účastník dohody dotknutý vyššou mocou:
a) prijal všetky rozumné opatrenia a vynaložil náležitú starostlivosť s cieľom splniť svoje povinnosti podľa tejto
Dohody a

b) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 pracovných dní po vzniku vyššej moci, oznámil druhému
účastníkovi dohody existenciu vyššej moci.
3. Účastník dohody, ktorému bolo znemožnené plniť svoje povinnosti podľa tejto Dohody v dôsledku vyššej moci, za
predpokladu splnenia podmienok uvedených v písmene a) a b) bodu 2. tohto článku tejto Dohody nezodpovedá za
škody takto vzniknuté.
4. Za predpokladu splnenia podmienok podľa písmena a) a b) bodu 2. tohto článku tejto Dohody sa lehota na
splnenie povinnosti účastníka Dohody predlžuje o čas, počas ktorého je jej znemožnené vyššou mocou splniť túto
svoju povinnosť.
5. V prípade, že vyššia moc vznikla v čase, keď povinný účastník Dohody bol v omeškaní s plnením svojej povinnosti,
ustanovenie § 300 Obchodného zákonníka sa uplatní okrem prípadu, že by vyššia moc s ohľadom plnenia
povinnosti účastníka dohody vznikla aj keby povinný účastník dohody nebol v omeškaní.
6. Účastník dohody dotknutý vyššou mocou je povinný oznámiť druhému účastníkovi dohody zánik vyššej moci do 1
pracovného dňa od jej zániku.
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čl. VII
Záruka a zodpovednosť za vady
Poskytovateľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi služby podľa tejto Dohody v množstve a špecifikácii podľa
podmienok uvedených v tejto Dohode. V prípade vady poskytnutej služby je Objednávateľ povinný písomne ju
reklamovať u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po jej zistení. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie
postačí uplatniť reklamáciu e-mailom.
V prípade reklamácie je Poskytovateľ povinný odstrániť vady služby v lehote do 10 pracovných dní odo dňa
oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sú vady odstrániteľné.
Pokiaľ Poskytovateľ nezabezpečí odstránenie vady v stanovenej lehote, alebo pokiaľ sú vady neodstrániteľné,
Objednávateľ má nárok, aby mu Poskytovateľ v tej istej lehote/bezodkladne poskytol nové bezvadné a bezodplatné
plnenie za dodanú vadnú službu, alebo na vrátenie ceny služby, pričom právo voľby medzi jednotlivými nárokmi
patrí Objednávateľovi.
Poskytovateľ berie na vedomie, že za podstatné porušenie zmluvných podmienok sa považuje dodanie plnenia
s akýmikoľvek vadami, omeškanie s riadnym dodaním predmetu plnenia, omeškanie s plnením, plnenie v rozpore s
požiadavkami, nedodanie požadovaných dokumentov ako aj nesplnenie ktorejkoľvek časti osobitných požiadaviek
na plnenie.
čl. VIII
Práva a povinnosti účastníkov Dohody

1. Poskytovateľ –
- sa zaväzuje poskytovať služby kvalitne a odborne podľa požiadaviek Objednávateľa,
- zodpovedá Objednávateľovi za prípadnú stratu, zámenu alebo poškodenie vzoriek a v prípade vzniku škody
Objednávateľa, ktorá bola preukázateľne spôsobená Poskytovateľom, je Poskytovateľ povinný nahradiť
vzniknutú škodu,
- je povinný v prípade výpadku svojich zariadení laboratória zabezpečiť náhradné plnenie predmetu Dohody v
nezmenenej cenovej a odbornej úrovni,
- má nárok na odplatu za riadne a včas poskytnuté služby,
- je povinný zachovávať mlčanlivosť o obsahu všetkých cenových, odborných a iných skutočnostiach, s ktorými
počas plnenia Dohody príde do styku a nakladať s nimi ako s obchodným tajomstvom a neposkytovať ich tretej
osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa a to aj po skončení platnosti tejto Dohody. V
prípade porušenia povinností uvedených v tomto bode Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá tým
Objednávateľovi vznikne.
2. Objednávateľ –
- sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri plnení záväzku Poskytovateľa podľa tejto Dohody,
- je povinný dodržať dohodnutý deň odovzdania a prevzatia vzorkovníc a vzoriek,
- je povinný riadne a včas dodaný predmet plnenia prevziať a zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu
stanovenú v súlade s touto Dohodou.
3. 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 účastník Dohody,
u ktorého k takejto zmene prišlo, druhému účastníkovi Dohody túto skutočnosť bez zbytočného odkladu.

4. Účastníci Dohody nie sú oprávnení bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhého účastníka Dohody postúpiť
akékoľvek svoje pohľadávky z Dohody na tretie osoby.
čl. IX
Osobitné ustanovenia
1. Poskytovateľ berie na vedomie, že predmet plnenia podľa čl. I, ods. 1.2. tejto Dohody je financovaný
z prostriedkov projektu „Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky“, ITMS kód
310031N706, geologická úloha 05 18 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačný program kvalita
životného prostredia preto sa Poskytovateľ zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s poskytovaním služieb oprávnenými osobami kedykoľvek počas trvania zmluvy o financovaní predmetného
projektu a poskytnúť osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania všetku požadovanú súčinnosť. Je
povinný uchovávať všetku dokumentáciu súvisiacu s poskytnutím služby desať rokov od schválenia poslednej
monitorovacej správy predmetného projektu.
2. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvar vnútornej kontroly Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené
osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) 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 písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi
aktmi EÚ.
3. Osoby oprávnené na výkon kontroly uvedené v ods. 2. tohto článku tejto Dohody sú v rámci
kontroly/auditu/overovania oprávnené najmä, nie však výlučne:
- v určenej lehote vyžadovať a odoberať originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomností,
záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrenia,
informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s kontrolou a vyhotovovať si ich kópie a nakladať s nimi,
- vyžadovať súčinnosť v rozsahu oprávnení podľa zákona o finančnej kontrole,
- vyžadovať predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin
ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v určenej lehote,
- vyžadovať splnenie prijatých opatrení v určenej lehote a vyžadovať predloženie dokumentácie preukazujúcej
splnenie prijatých opatrení po uplynutí lehoty,
- overiť splnenie prijatých opatrení,
- osoby poverené na výkon kontroly sú oprávnené v nevyhnutnom rozsahu vstupovať do objektu, zariadenia,
prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok alebo vstupovať do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie
alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti,
- vyžadovať vytvorenie podmienok na výkon kontroly a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť ich začatie a
riadny priebeh,
- oboznámiť sa pri začatí kontroly s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory v ktorých sa
vykonáva kontrola.
čl. X
Platnosť a účinnosť Dohody
1. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú a končí 31.12.2022 alebo vyčerpaním finančného limitu podľa článku
IV, odsek 2 tejto Dohody.
2. Táto Dohoda zaniká –
a) písomnou dohodou účastníkov Dohody 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 jedného z účastníkov v prípade podstatného porušenia Dohody druhým
účastníkom Dohody,
c) z dôvodov podľa Obchodného zákonníka v platnom znení,
d) z dôvodu ustanovenom v §19 zákona č. 343/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
e) zánikom Poskytovateľa bez právneho nástupcu a jeho výmazom z príslušného verejného registra (obchodný,
živnostenský),

f)

ak bol na Poskytovateľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, vyhlásený konkurz, zamietnutý konkurz pre
nedostatok majetku alebo Poskytovateľ vstúpil do likvidácie.
3. Účastníci Dohody sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných podmienok je –
a) ak v čase uzavretia Dohody bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na jej účel, ktorý vyplynul z jej obsahu,
alebo okolností, za ktorých bola uzavretá, že druhý účastník Dohody nebude mať záujem na plnení povinností
pri takom porušení Dohody,
b) ak Poskytovateľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok dohodnutým spôsobom, alebo v dohodnutom termíne,
alebo ide o vadné plnenie, na ktoré bol Poskytovateľ písomne upozornený a ktoré Poskytovateľ 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. V prípade odstúpenia od tejto Dohody sa jej účastníci budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka v platnom znení. Oznámenie o odstúpení musí byť uskutočnené písomnou formou a je účinné dňom
doručenia druhému účastníkovi Dohody.
5. Výpoveď sa považuje za doručenú v deň, kedy druhý účastník Dohody prevzal zásielku obsahujúcu výpoveď a v
prípade, že túto výpoveď odmietol prevziať alebo mu nebolo doručené z iného dôvodu, považuje sa výpoveď za
doručenú v deň, kedy sa zásielka vrátila odosielajúceho účastníka Dohody za podmienky, že bola odoslaná na
adresu druhého účastníka Dohody uvedenú v tejto Dohode. Uvedené o doručení výpovede sa rovnako vzťahuje na
doručovanie akýchkoľvek iných písomných prejavov vôle medzi účastníkmi Dohody ak v tejto Dohode nie je
uvedené inak.
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čl. XI
Záverečné ustanovenia
Táto Dohoda môže byť menená len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú schválené
a podpísané oprávnenými zástupcami Poskytovateľa a Objednávateľa a to v súlade s § 18 zákona o verejnom
obstarávaní.
Zmena identifikačných údajov účastníkov Dohody zapisovaných do obchodného alebo iného registra, ako aj číslo
účtu, zmeny oprávnených osôb sa nebudú považovať za zmeny vyžadujúce uzavretie dodatku k tejto Dohode.
Účastník Dohody dotknutý zmenou je povinný zmeny týchto údajov písomne oznámiť druhému účastníkovi Dohody
bez zbytočného odkladu doporučenou zásielkou zaslanou druhému účastníkovi Dohody na dresu jeho sídla. Takto
oznámená zmena nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia druhému účastníkovi Dohody.
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 účastníkmi Dohody v súvislosti s touto Dohodou a jej plnením, sa účastníci
Dohody zaväzujú riešiť dohodou na úrovni štatutárnych orgánov oboch účastníkov Dohody. Pokiaľ nedospejú
k dohode ohľadom riešeného sporu, tento bude riešený s konečnou platnosťou príslušným súdom Slovenskej
republiky.
Účastníci Dohody sa zaväzujú prípadné zmeny právneho stavu, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie podmienok
tejto Dohody, oznámiť písomne druhému účastníkovi Dohody 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 Poskytovateľom pre účely plnenia tejto Dohody
postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a nariadenia 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.
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).
Poskytovateľ súhlasí so zverejnením tejto Dohody (vrátanej jej prípadných dodatkov) a faktúr Poskytovateľa a
doručených Objednávateľovi, podľa §5 a ods. 1, 6 a 9 a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Účastníci dohody berú na vedomie a rešpektujú, že predmet tejto dohody je financovaný z fondov EÚ, a bude
predmetom kontroly realizovaného verejného obstarávania zo strany príslušného oprávneného orgánu, ktorým je
v tomto prípade Slovenská agentúra životného prostredia. Ak výsledok predmetnej kontroly nebude kladný, alebo
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oprávnené orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, je ktorýkoľvek z účastníkov dohody oprávnený od tejto Dohody
odstúpiť bez akýchkoľvek sankcií.
Táto Dohoda nadobúda platnosť a je pre jej účastníkov záväzná dňom jej podpisu oboma jej účastníkmi.
Táto Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie
Úrad vlády Slovenskej republiky (http://zmluvy.gov.sk/).
Účastníci Dohody zhodne vyhlasujú, že sú oprávnení 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 určitá,
zrozumiteľná a zodpovedá ich slobodnej vôli, túto Dohodu vlastnoručne podpísali prostredníctvom svojich
oprávnených zástupcov.
Táto Dohoda je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a dva (2)
rovnopisy obdrží Poskytovateľ.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody sú Príloha č. 1 Cenová ponuka.

Bratislava, .................... 2020

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

Za Objednávateľa :

Za Poskytovateľa :

___________________________________
RNDr. Igor Slaninka, PhD.
generálny riaditeľ ŠGÚDŠ

_________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

