RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
(ďalej len “Rámcová zmluva”)
Číslo zmluvy: 21 15 Z 469 - 00
Uzatvorená medzi

Objednávateľ:
Obchodné meno:

NAFTA a.s.

Sídlo:

Votrubova 1, 821 09 Bratislava

Zapísaný:

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

IČO:

36 286 192

DIČ:

2022146599

IČ DPH:

SK2022146599

Bankové spojenie:

SK22 0200 0000 0022 9037 3057

Zastúpený:

SUBASKBX
SK77 7300 0000 0090 0000 7553
INGBSKBX
SK84 8100 0001 0701 1890 0207
KOMBSKBA
Ing. Szilárd Kása – riaditeľ ekonomického úseku
Ing. Martin Jarábek – vedúci odboru nákupu

(ďalej len „Objednávateľ“)

Obchodné meno:

Sídlo:

Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu , Oddiel , vložka č.

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

Zastúpený:

(ďalej len “Poskytovateľ”)
(ďalej spolu tiež “Zmluvné strany” alebo osobitne “Zmluvná strana”)
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PREDMET ZMLUVY
1.1

Predmet a účel Zmluvy

Účelom tejto Rámcovej zmluvy je stanoviť práva a povinnosti 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 1.3 (každá z takýchto zmlúv, ďalej len "Zmluva o službách"). Ustanovenia tejto
Rámcovej zmluvy sa na Zmluvu o službách budú aplikovať pokiaľ Zmluva o službách konkrétne
práva a povinnosti Zmluvných strán neupraví inak.

1.2

Druh služieb

1.2.1 Predmetom tejto Rámcovej zmluvy je poskytovanie servisných služieb definovaných
v tomto odseku tejto Rámcovej zmluvy (ďalej len „Služby“ alebo jednotlivo len „Služba“)
Poskytovateľom Objednávateľovi a odoberanie týchto Služieb Objednávateľom od
Poskytovateľa.
1.2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje, že po celú dobu platnosti tejto Rámcovej zmluvy zabezpečí
pre Objednávateľa poskytovanie servisných služieb plánovanej údržby ako aj operatívnej údržby

- opravy neplánované, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, t.j. najmä
záručného servisu, prevádzkového servisu, pozáručného servisu, generálnej opravy, údržby,
opráv a dodávky náhradných dielov, dodávky prevádzkových kvapalín vrátane ich likvidácie,
technicko-organizačná pomoc a poradenstvo pri prevádzkovaní a preventívne servisné
technické periodické prehliadky, spojené s kontrolou a nastavením funkcií, výmenou dielov a
olejových náplní v termínoch, určených výrobcom na kompresorové jednotky Objednávateľa od
výrobcu Atlas Copco (v ďalšom texte spoločne iba „Stroje“).

1.3

Vyhlásenia Poskytovateľa

Poskytovateľ vyhlasuje, že je autorizovaným zástupcom spoločnosti nadnárodnej priemyselnej
skupiny Atlas Copco a má povolenie na výkon servisnej činnosti na výrobky Atlas Copco
Airpower (Belgicko) a je osobou oprávnenou vykonávať akékoľvek servisné zásahy na Strojoch
v rozsahu uvedenom v tejto Rámcovej zmluve a/alebo Zmluve o službách a ručí
Poskytovateľovi, že vykonávanie prípadných servisných zásahov na Strojoch v rozsahu
uvedenom v tejto Rámcovej zmluve a/alebo Zmluve o službách nebude mať žiadny vplyv na
záruku poskytovanú na stroje ich výrobcom a dodávateľom, spoločnosťou Atlas Copco Airpower
a záruka zostane v plnom rozsahu zachovaná.

1.4

Objednávky a potvrdenia objednávok

1.4.1 V prípade ak Zmluva o službách nebude mať podobu osobitnej písomnej zmluvy
uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami, ako dôkaz uzatvorenia Zmluvy o službách a podklad pre
určenie vzájomných práv a povinností Zmluvných strán budú slúžiť:
(a) objednávka zaslaná Objednávateľom Poskytovateľovi (ďalej len "Objednávka") a
obsahujúca najmä:
(i) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň
oboch Zmluvných strán ako aj informáciu o ich zápise do Obchodného registra
alebo do obdobného registra;
(ii) určenie a množstvo požadovaných Služieb;
(iii) miesto poskytnutia Služieb;
(iv) termín poskytnutia Služieb;
(v) celkovú cenu Objednávky bez DPH;
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(vi) číslo a dátum vyhotovenia Objednávky;
(vii) splatnosť faktúry v zmysle bodu 4.2 a
(b)
potvrdenie Objednávky zaslané
"Potvrdenie"), obsahujúce najmä:

Poskytovateľom

Objednávateľovi

(ďalej

len

(i) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň
oboch Zmluvných strán ako aj informáciu o ich zápise do Obchodného registra alebo
do obdobného registra;
(ii) číslo Objednávky;
(iii) určenie požadovaných Služieb;
(iv) prehlásenie o bezpodmienečnej akceptácii Objednávky a
(v) dátum vyhotovenia Potvrdenia.

1.5

Spôsob doručovania Objednávok a Potvrdení

1.5.1

Objednávka a Potvrdenie budú druhej Zmluvnej strane:

(a)
alebo

zasielané doporučeným listom, kuriérskou službou alebo e-mailom na adresu protistrany

(b)
podávané ústne a potvrdené do troch pracovných dní písomným vyhotovením
Objednávky alebo Potvrdenia zaslaných protistrane doporučeným listom, kuriérskou službou
alebo e-mailom na adresu protistrany.
Pokiaľ budú Objednávka a Potvrdenie vyhotovené v listinnej podobe, musia byť opatrené
podpisom zodpovedného zamestnanca príslušnej Zmluvnej strany.

2

CENA ZA SLUŽBU
2.1

Cena za Služby

2.1.1 Počas záručnej doby Strojov poskytovanej výrobcom, spoločnosťou Atlas Copco
Airpower, budú Služby v zmysle tejto Rámcovej zmluvy a/alebo Zmluvy o službách poskytované
bezplatne.
2.1.2 Pre výpočet celkovej ceny Zmluvy o službách sa použijú jednotkové ceny náhradných
dielov, za ktoré tieto náhradné diely dodáva spoločnosť Atlas Copco Airpower. Poskytovateľ sa
zaväzuje kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa hodnoverným spôsobom preukázať
Objednávateľovi výšku cien dealerského cenníka, za ktoré náhradné diely dodáva spoločnosť
Atlas Copco Airpower Poskytovateľovi. Ceny výkonov Poskytovateľa budú stanovené na základe
jednotkových cien Poskytovateľa uvedených v cenníku Poskytovateľa, ktorý tvorí Prílohu 1 tejto
Rámcovej zmluvy a je platný na do 31.12.2016. V prípade, že Poskytovateľ poskytne výkony
alebo dodá náhradné diely neuvedené v Prílohe A tejto Rámcovej zmluvy, je povinný vopred
Objednávateľa na túto skutočnosť upozorniť a oznámiť Objednávateľovi a odsúhlasiť si s
Objednávateľom cenu takýchto výkonov alebo náhradných dielov.
2.1.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za Službu cenu, ktorá bude určená v Zmluve
o službách (ďalej len „Cena“).
2.2

Obsah Ceny

2.2.1 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, dopravu, vybavenie a technické prostriedky potrebné na
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poskytnutie Služieb, poistenie, clo a iné poplatky, napr. poplatky súvisiace s certifikáciou a
správne alebo obdobné poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom verejnej moci.
Akákoľvek fakturácia ďalších nákladov presahujúcich dohodnutú Cenu a rozsah Služieb je
možná len po odsúhlasení Objednávateľom.
2.3

DPH

2.3.1 Daň z pridanej hodnoty (DPH) bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov
o DPH.
2.4

Zádržné DPH

2.4.1 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 o DPH a nie je zverejnený v zozname platiteľov DPH, u ktorých
nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej
republiky (ďalej iba „zoznam vedený FR SR“).
2.4.2 Poskytovateľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto Rámcovej zmluvy jeho štatutárny
orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník nie je štatutárnym orgánom, členom
štatutárneho orgánu alebo spoločníkom Objednávateľa.
2.4.3 V prípade, ak kedykoľvek po uzavretí tejto Rámcovej zmluvy a pred zánikom tejto
Rámcovej zmluvy
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 zozname vedenom FR SR 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.
2.4.4 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) a c) bodu 2.4.3 tohto článku 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.
2.4.5 Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi zádržné najneskôr do 60 dní po tom, čo
Poskytovateľ Objednávateľovi preukáže, že bol vymazaný zo zoznamu vedeného FR SR.
2.4.6 V prípade, ak Objednávateľ ako ručiteľ v zmysle § 69 ods. 14 a § 69b zákona o DPH
uhradí daň z pridanej hodnoty namiesto Zhotoviteľa, 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
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započítaním s pohľadávkou Poskytovateľa voči Objednávateľovi na vyplatenie zádržného, s čím
Poskytovateľ bezvýhradne a neodvolateľne súhlasí.
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TERMÍNY POSKYTOVANIA SLUŽIEB
3.1

Termíny poskytovania Služieb

3.1.1 Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje poskytovať Objednávateľovi Služby v termínoch
špecifikovaných v Zmluve o službách.
3.1.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú
na poskytnutie Služieb v termínoch stanovených podľa Zmluvy o službách.
3.1.3 O prevzatí Služby, resp. akéhokoľvek výkonu v zmysle tejto Rámcovej zmluvy a/alebo
Zmluvy o službách sa spíše zápisnica (protokol), ktorú podpíšu oprávnený zástupcovia oboch
Zmluvných strán.

3.2

Zahájenie služby

3.2.1 Poskytovateľ zaháji poskytovanie Služby v termíne dohodnutom Objednávateľom v
Zmluve o službách. Takéto oznámenie bude doručené Poskytovateľovi najneskôr tri (3) dni pred
termínom zahájenia.
3.2.2 V prípade nečakanej poruchy sa do 24 hodín od obdržania telefonickej požiadavky
Objednávateľa na poskytnutie služby na tel. čísle Poskytovateľa .................. a e mail:
.............sa dostaví technik Poskytovateľa za účelom zistenia charakteru a rozsahu vady a k jej
odstráneniu. Telefonická požiadavka musí byť najneskôr do 24 hodín potvrdená aj emailovou
správou. Pokiaľ sa jedná o drobnú vadu, táto bude odstránená neodkladne. Pokiaľ by sa jednalo
o vadu väčšieho rozsahu a /alebo špeciálne náhradné diely, vypracuje dodávateľ pre
objednávateľa cenovú ponuku a harmonogram opravy. Samotné servisné práce začne dodávateľ
po obdržaní príslušnej Objednávky od objednávateľa.

3.3

Oznámenie o omeškaní s poskytnutím Služby

3.3.1 V prípade ak hrozí, že Poskytovateľ neposkytne Službu v termíne stanovenom podľa
tejto Rámcovej zmluvy alebo Zmluvy o službách, je povinný o tejto skutočnosti telefonicky
a súčasne písomne (e-mailom) informovať Objednávateľa (oprávneného zamestnanca
Objednávateľa v zmysle ods. 9.14 Rámcovej zmluvy) bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o
tejto skutočnosti dozvie. Toto oznámenie bude obsahovať dôvody neposkytnutia Služby a
predpokladaný čas vykonania. Splnením povinnosti Poskytovateľa uvedenej v tomto odseku nie
sú dotknuté nároky Objednávateľa vyplývajúce z porušenia záväzku Poskytovateľa poskytnúť
Službu riadne a včas.

4

MIESTO PLNENIA
4.1

Miesto plnenia pre poskytovanie Služieb

4.1.1
Poskytovateľ sa zaväzuje po dohode s Objednávateľom poskytnúť Služby na základe
tejto Rámcovej zmluvy v priestoroch prevádzky Poskytovateľa: Stredisko ZS1, Stredisko ZS2,
Stredisko ZS3, Stredisko ZS4, Stredisko ZS6, Stredisko ZS7, Stredisko Gajary – báden, Stredisko
ZSG 2, Stredisko CA PZ technológia (TK 1-6), Stredisko TK 7-8, Stredisko CAG Stredisko TK 16.
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PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1

Faktúra
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5.1.1 Platba Ceny bude uskutočnená na základe vyúčtovania Poskytovateľa formou faktúry.
Poskytovateľ vystaví faktúru do 10 dní odo dňa podpísania zápisnice o prevzatí služby. Faktúra
musí obsahovať náležitosti vyžadované zákonom a touto Rámcovou zmluvou. Platby budú
uskutočnené v plnej výške, v Eurách (EUR) a to najneskôr v deň splatnosti faktúry. V prípade,
že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované zákonom alebo touto Rámcovou zmluvou,
Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť Poskytovateľovi bez zaplatenia. V takom prípade
prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry a nová lehota začne od začiatku plynúť až dňom
doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych
predpisov a tejto Rámcovej zmluvy.
5.1.2 Faktúra musí obsahovať číslo Rámcovej zmluvy Objednávateľa a pokiaľ bola
fakturovaná Služba poskytnutá na základe objednávky vystavenej Objednávateľom, zároveň aj
číslo objednávky Objednávateľa a musí obsahovať podrobný výpočet Ceny.
5.1.3 Prílohou faktúry bude zápisnica o prevzatí služby (zoznam vykonaných prác, ktoré sú
predmetom faktúry preberací protokol) a potvrdenie zástupcu Objednávateľa o tom, že
fakturované služby boli skutočne dodané Objednávateľovi. Akýkoľvek nejasný, neúplný alebo
nesprávny zoznam vykonaných prác bude Objednávateľom odmietnutý. Faktúry, ktoré nebudú
predložené spolu so zápisnicou o prevzatí služby nebudú Objednávateľom akceptované a
zaplatené. V prípade, ak sa preukáže do skončenia a/alebo po skončení poskytovania Služieb
Poskytovateľom, že Poskytovateľ nevykonal všetky práce a/alebo výkony požadované podľa
tejto Rámcovej zmluvy alebo podľa Zmluvy o službách, Objednávateľ je oprávnený
jednostranne znížiť platby požadované Poskytovateľom o sumu prác, ktoré neboli vykonané
a Poskytovateľ sa zaväzuje za týmto účelom vystaviť Objednávateľovi dobropis.

5.2

Splatnosť faktúry

5.2.1 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 za predpokladu, že suma bude
pripísaná v prospech účtu Poskytovateľa.
5.2.2 Bankové spojenie Zhotoviteľa uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým
spojením dohodnutým v Zmluve. V opačnom prípade má Objednávateľ právo vrátiť faktúru
Zhotoviteľovi k odstráneniu nezrovnalostí, pokiaľ Zhotoviteľ najneskôr spolu s doručením
faktúry nepožiadal Objednávateľa o zmenu bankového spojenia postupom podľa nasledujúceho
bodu Zmluvy.
5.2.3 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.
5.2.4 Ak deň splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná
v najbližší nasledujúci pracovný deň.
5.2.5 Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť úrok z omeškania
vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

5.3

Ďalšie podmienky

5.3.1 Objednávateľ môže kedykoľvek započítať voči splatným pohľadávkam Poskytovateľa
vyplývajúcim z tejto Rámcovej zmluvy a/alebo Zmluvy o službách akékoľvek i nesplatné
pohľadávky Objednávateľa voči Poskytovateľovi o čom bude Poskytovateľ písomne
informovaný.
5.3.2 V prípade opravy základu dane podľa § 25/1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) sa príslušný doklad vyhotoví do
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15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie
opravy. V takomto prípade sa do vystavenej faktúry uvedie odkaz na príslušné ustanovenie §
25/1 ZDPH. V prípade, že sa jedná o opravu základu dane inú ako podľa § 25/1 ZDPH (napr.
storno faktúry), faktúra sa vystaví v lehote do 15 dní od zistenia skutočnosti.
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SPÔSOB POSKYTOVANIA SLUŽIEB
6.1

Povinnosti Poskytovateľa

6.1.1 Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní Služieb postupovať s náležitou odbornou
starostlivosťou a dodržiavať všetky relevantné právne a technické normy ako aj zásady správnej
odbornej praxe používané v danom odvetví.
Poskytovateľ poskytuje Služby zručným a odborným spôsobom, riadne a načas v súlade so
Zmluvou o službách a poskytuje prácu, schopnosti a materiál nutný pre poskytnutie Služieb.
6.1.2 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť plnenie predmetu tejto Rámcovej zmluvy a/alebo
Zmluvy o službách spoľahlivými, zdravotne a odborne spôsobilými zamestnancami.
Objednávateľ má po celú dobu platnosti tejto Rámcovej zmluvy právo priebežne kontrolovať
dodržiavanie vyhlásení a záväzkov Poskytovateľa v zmysle tejto Rámcovej zmluvy a/alebo
Zmluvy o službách.
6.1.3 Poskytovateľ sa zaväzuje včas a bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o
všetkých dôležitých skutočnostiach, súvisiacich s plnením Rámcovej zmluvy a/alebo Zmluvy o
službách, ktoré môžu ohroziť alebo obmedziť plnenie Rámcovej zmluvy a/alebo Zmluvy o
službách zo strany Poskytovateľa.
6.1.4 Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje bezodkladne odstrániť Objednávateľom zistené vady a
nedostatky vykonanej Služby.
6.1.5 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby v súlade s touto Rámcovej zmluvou a
všetkými platnými právnymi a inými predpismi, ktoré súvisia s plnením tejto Rámcovej zmluvy.
6.1.6 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť odborné výkony v zmysle predmetu tejto
Rámcovej zmluvy v súlade s platnou legislatívou, s pokynmi výrobcu Strojov, školení servisnými
spoločnosťami a pokynmi Objednávateľa.
6.1.7 V prípade omeškania Poskytovateľa s dodaním Služieb alebo ktorejkoľvek ich časti
(omeškanie s akýmkoľvek čiastkovým termínom) alebo s odstránením zistených vád a
nedostatkov Služieb v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený
vyúčtovať Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý začatý deň omeškania z
celkovej ceny objednávaných Služieb.
6.1.8 Poskytovateľ sa zaväzuje po realizovaní Služby vrátiť Objednávateľovi demontované
diely, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, s výnimkou výmeny dielov v záručnej dobe.
6.1.9 Poskytovateľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o opatreniach,
navrhovaných na riešenie vytýkaných vád a nedostatkov alebo o zistených skutočnostiach
a vykonať o tom záznam do prevádzkovej dokumentácie.
6.1.10 Poskytovateľ je na výkon Služieb povinný použiť svojich pracovníkov a vlastné
prostriedky. Ak Poskytovateľ niektoré Služby obstará prostredníctvom subdodávateľa,
zodpovedá Poskytovateľ za riadne a včasné vykonanie objednaných Služieb subdodávateľom,
tak oko by ich vykonával sám.
6.1.11 Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi zoznam pracovníkov (ich identifikačné údaje),
ktorí budú poskytovať Služby u Objednávateľa vrátane riadiacich a kontrolných pracovníkov, a
to najneskôr 10 dni pred začatím poskytovania Služby, a vyzve Objednávateľa na zaškolenie
týchto pracovníkov v oblasti bezpečnostných a iných interných predpisov Objednávateľa.
Zaškolenie je platné na obdobie 1 roka.
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6.1.12 Poskytovateľ po uzavretí Zmluvy o službách obdrží od Objednávateľa meno a telefónne
číslo kontaktnej osoby Objednávateľa, u ktorej je povinný sa pred nástupom na práce ohlásiť
a poskytnúť svoje identifikačné údaje na vybavenie pracovného povolenia u Objednávateľa na
konkrétny objekt.
6.1.13 Poskytovateľ je pri plnení tejto Zmluvy povinný dodržiavať interné riadiace predpisy
(napr. smernice, príkazy, metodické postupy) vydané Objednávateľom, ktoré upravujú
bezpečnosť (vrátane BOZP, OPP a OŽP), kvalitu a/alebo činnosti súvisiace so servisom a
s ktorými bol Poskytovateľ preukázateľne Objednávateľom oboznámený.
6.1.14 Poskytovateľ je pri poskytovaní servisných prác plne zodpovedný za dodržiavanie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
(ďalej len „BOZP, OPP a OŽP“) a za zabezpečenie prostriedkov na ich zaistenie, pokiaľ táto
Zmluva, všeobecne záväzný právny predpis alebo interný riadiaci predpis Objednávateľa
výslovne nestanoví niečo iné.
6.1.15 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.
6.1.16 Poskytovateľ zodpovedá za určovanie bezpečných pracovných postupov pri realizácii
a vykonávaní servisných prác a ich vykonávanie osobami zdravotne a odborne spôsobilými na
danú činnosť.
6.1.17 Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti v zmysle tejto Zmluvy na
vyhradených technických zariadeniach elektrických a disponuje oprávnením v zmysle zákona č.
51/1988 Z.z., §8a a výkon dohodnutých servisných prác bude vykonávaný pracovníkmi s
platným osvedčením o odbornej spôsobilosti.
6.1.18 Poskytovateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov
a pracovníkov jeho prípadných subdodávateľov.
6.1.19 Poskytovateľ uvedie pracovisko po ukončení servisných prác do pôvodného stavu.
6.1.20 Poskytovateľ sa zaväzuje priebežne informovať Objednávateľa o priebehu plnenia
predmetu tejto Rámcovej zmluvy a Zmluvy o službách v súlade s technickou špecifikáciou
Strojov a ďalej včas a bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o všetkých dôležitých
skutočnostiach, súvisiacich s plnením Rámcovej zmluvy a Zmluvy o službách, ktoré môžu
ohroziť alebo obmedziť plnenie Zmluvy zo strany Poskytovateľa.
6.1.21 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.
6.1.22 Poskytovateľ sa zaväzuje viesť evidenciu jednotlivých výkonov uskutočnených v rámci
poskytovania servisných prác, ktorá poskytne Objednávateľovi zreteľný prehľad o termínoch
plnenia, nasadených pracovníkoch a priebehu jednotlivých výkonov.
6.1.23 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť technické vybavenie a osobné ochranné pracovné
pomôcky, výstroj, náradie, strojné vybavenie, pracovné pomôcky pracovníkov, ktoré sú
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potrebné na plnenie predmetu tejto Rámcovej zmluvy a ich cena je už zahrnutá v cene za
Služby.
6.1.24 Poskytovateľ zodpovedá za to, že pri plnení tejto Zmluvy nepoužije a nedovolí použitie
žiadnych strojov, zariadení a materiálov, o ktorých je známe, že nespĺňajú požiadavky
stanovené pre bezpečnosť prevádzky Objednávateľa a/alebo majú škodlivé účinky na ľudské
zdravie a/alebo životné prostredie.
6.1.25 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť dopravu pracovníkov na miesto výkonu Služieb.
6.1.26 Poskytovateľ je povinný priebežne odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty,
vzniknuté pri plnení predmetu tejto Rámcovej zmluvy a/alebo Zmluvy o službách. Poskytovateľ
zodpovedá za nakladanie s odpadmi v zmysle Zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení
neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia príslušného obecného alebo
mestského úradu.

6.2

Povinnosti Objednávateľa

6.2.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi nevyhnutnú súčinnosť pri pri
poskytovaní Služieb, najmä za tým účelom umožniť Poskytovateľovi prístup ku Strojom vo
svojich priestoroch.
6.2.2 Objednávateľ je povinný pri prevzatí Služby vrátane prevzatia náhradných dielov, ktoré
sú dodané v rámci vykonávanej Služby, vykonať prevzatie a v prípade, že zistí vady, na tieto
vady bezodkladne dodávateľa písomne upozorniť (pričom v rámci tohto upozornenia musia byť
vady presne špecifikované).
6.2.3 Objednávateľ je povinný vykonávať a zaznamenávať pravidelnú údržbu v termínoch
podľa predpisov výrobcu.
6.2.4 Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa o vadách
a nedostatkoch poskytovaných Služieb zistených kontrolnou činnosťou alebo o skutočnostiach,
ktoré by mohli závažným spôsobom ovplyvniť plnenie predmetu Rámcovej zmluvy alebo Zmluvy
o službách.
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ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
7.1

Záruka

7.1.1 Poskytovateľ garantuje životnosť náhradných dielov použitých pri úkonoch preventívnej
periodickej údržby po dobu predpísaného servisného intervalu. Poskytovateľ poskytuje záruku
na vykonané práce preventívnej periodickej údržby po dobu 12 mesiacov, alebo výrobcom
predpísaný počet ubehnutých motohodín.
7.1.2
Na vykonanie neplánovanej opravy poskytuje Poskytovateľ objednávateľovi záruku
nasledovne:
- pri dodávkach náhradných dielov na všetky nové náhradné diely 12 mesiacov okrem
spotrebných náhradných dielov (olej, filtre, sady) na ktoré sa vzťahuje záruka podľa čl. 7.1.2.
- na vykonanú prácu pri oprave poskytuje záruku 12 mesiacov.
7.1.3 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia Služby uvedeným
v obojstranne potvrdenom protokole.

7.2

Rozsah zodpovednosti Poskytovateľa za vady
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7.2.1 Poskytovateľ zodpovedá za všetky vady ním poskytovaných Služieb, ktoré sa vyskytnú
v záručnej dobe.

7.3

Práva Objednávateľa v prípade výskytu vady

7.3.1 Ak má Služba vady, Objednávateľ je oprávnený požadovať, v lehote určenej dohodou
zmluvných strán, a v prípade, že sa zmluvné strany nebudú vedieť na lehote dohodnúť,
v lehote písomne určenej Objednávateľom s prihliadnutím na povahu vady, (a) odstránenie vád
poskytnutím náhradnej Služby (alebo jej časti) alebo poskytnutím chýbajúcej časti Služby alebo
(b) požadovať primeranú zľavu z Ceny podľa odseku 7. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť
čiastočné poskytnutie Služby. Objednávateľ je oprávnený uplatniť pri vade Služby ktorýkoľvek
z nárokov uvedených v tomto odseku a to samostatne alebo kumulatívne.

7.4

Zľava z Ceny v prípade výskytu vady

7.4.1 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/alebo Zmluvy o dielo a (b) hodnota Služby. Uplatňovaním zľavy z Ceny
podľa tohto odseku nie sú dotknuté iné nároky Objednávateľa uvedené v tejto Rámcovej
zmluve alebo nárok na náhradu škody.

7.5

Zmena nároku uplatneného Objednávateľom

7.5.1 Objednávateľ je oprávnený jednostranne meniť nároky uplatnené v súlade s odsekom
7.3 v prípade, že Poskytovateľ v primeranom čase nevykoná podstatnú časť úkonov smerujúcich
k uspokojeniu uplatnených nárokov Objednávateľa.

7.6

Nároky Objednávateľa pri neodstránení vád zo strany Poskytovateľa

7.6.1 Ak Poskytovateľ: (a) neodstráni vady Služby v dodatočnej lehote písomne určenej
Objednávateľom v súlade s odsekom 7.3 alebo (b) ak písomne oznámi Objednávateľovi pred jej
uplynutím, že vady neodstráni, potom môže Objednávateľ odstúpiť od tejto Rámcovej zmluvy
a/alebo Zmluvy o službách alebo požadovať primeranú zľavu z Ceny podľa odseku 7.4.

7.7

Náhrada nákladov pri odstraňovaní vád

7.7.1 Poskytovateľ je povinný nahradiť Objednávateľovi preukázateľné výdavky, ktoré
Objednávateľovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím súčinnosti Poskytovateľovi pri odstraňovaní
vád Služby.

7.8

Spôsob uplatnenia nároku na zľavu z Ceny

7.8.1 Objednávateľ môže o uplatnenú zľavu z Ceny podľa odseku 7.4 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 7.4 alebo (b) započítanie
nároku na zľavu z Ceny podľa odseku 7.4 s akoukoľvek pohľadávkou Poskytovateľa voči
Objednávateľovi. V tomto prípade je Poskytovateľ povinný do 14 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
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V prípade, ak Objednávateľ Cenu alebo jej časť ešte nezaplatil, je oprávnený vrátiť faktúru späť
Poskytovateľovi a oznámiť mu požadovanú výšku zľavy z Ceny podľa odseku 7.3 a tohto odseku
7.8. 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 7.8
(i) alebo (ii) do 14 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. Týmto odsekom nie je dotknutý nárok
Objednávateľa na náhradu škody.

7.9

Oddeliteľnosť nárokov Objednávateľa

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

8

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY A INÉ SANKCIE
8.1

Zodpovednosť Objednávateľa

8.1.1 Objednávateľ nesie zodpovednosť za škody spôsobené Poskytovateľovi porušením
Rámcovej zmluvy a/alebo Zmluvy o službách do výšky najviac 50 % z Ceny Služby.
Objednávateľ nezodpovedá za ušlý zisk, ušlý zárobok a ostatné nepriame škody, ktoré boli
spôsobené Poskytovateľovi v prípade porušenia Rámcovej zmluvy a/alebo Zmluvy o službách.

8.2

Náhrada škody

8.2.1 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 priamo
súvisia alebo vznikajú na základe porušenia akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo záväzku
Poskytovateľa podľa tejto Rámcovej zmluvy alebo iného zmluvného vzťahu medzi
Objednávateľom a Poskytovateľom, ktorý podlieha tejto Rámcovej zmluve. Zmluvné strany sa
dohodli, že výška náhrady škody spôsobenej Poskytovateľom Objednávateľovi porušením tejto
Rámcovej zmluvy a/alebo Zmluvy o službách je obmedzená do výšky limitu poistného krytia
poistenia zodpovednosti za škodu v zmysle poistného certifikátu Poskytovateľa uvedeného
v prílohe č. 2 tejto Rámcovej zmluvy, a to bez ohľadu na výšku limitu krytia z poistenia
zodpovednosti za spôsobenú škodu, ktoré bude mať Poskytovateľ uzavreté v čase spôsobenia
škody.
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OSTATNÉ USTANOVENIA
9.1

Vyššia moc

9.1.1 Poskytovateľ a Objednávateľ nie sú povinní plniť povinnosti podľa tejto Rámcovej
zmluvy a/alebo Zmluvy o službách 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 Ceny o dobu trvania takýchto
okolností. Zmluvná strana, ktorá bola takýmito okolnosťami postihnutá je povinná bezodkladne
písomne informovať druhú Zmluvnú stranu, inak nebude mať nárok na uplatnenie svojich práv
podľa tohto odseku.
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9.2

Poistenie

9.2.1 Poskytovateľ je povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr ku dňu uzavretia tejto
Rámcovej zmluvy poistný certifikát preukazujúci, že má platne uzavreté poistenie pokrývajúce
nároky Objednávateľa na náhradu škody s limitom poistného plnenia najmenej vo výške
100.000,- EUR. Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje po celú dobu účinnosti tejto Rámcovej zmluvy
a/alebo Zmluvy o službách udržiavať v platnosti poistenie zodpovednosti za škodu s limitom
poistného plnenia najmenej vo výške 100.000,- EUR.

9.3

Postúpenie Rámcovej zmluvy alebo Zmluvy o službách

9.3.1 Ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená postúpiť akékoľvek práva a povinnosti
vyplývajúce z tejto Rámcovej zmluvy alebo Zmluvy o službách na tretiu osobu len s
predchádzajúcim písomným súhlasom druhej Zmluvnej strany.

9.4

Oddeliteľnosť ustanovení

9.4.1 Každé ustanovenie tejto Rámcovej zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo vykonateľné,
platné a účinné podľa platných právnych predpisov.
9.4.2 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.

9.5

Dôverné informácie

9.5.1 Informácie obsiahnuté v tejto Rámcovej zmluve, Zmluve o službách, informácie, ktoré
si Zmluvné strany vymenili v súvislosti s týmito zmluvami alebo v súvislosti s rokovaním o ich
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) 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 a prípad, kedy je poskytnutie dôvernej informácie Zmluvnej
strane uložené všeobecne záväzným právnym predpisom.

9.6

Ukončenie Rámcovej zmluvy a/alebo Zmluvy o službách

9.6.1

Žiadna zo Zmluvných strán nemôže túto Rámcovú zmluvu účinne vypovedať.

9.6.2
strán.

Účinnosť tejto Rámcovej zmluvy môže byť kedykoľvek ukončená dohodou Zmluvných

9.6.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Rámcovej zmluvy a/alebo od Zmluvy o
službách pri podstatnom porušení zmluvy Poskytovateľom, pričom zmluva zaniká dňom
doručenia odstupujúceho prejavu Poskytovateľovi, a to bez akejkoľvek povinnosti na náhradu
škody, pričom za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä ak:
•

Poskytovateľ opakovane alebo závažne porušil svoje zmluvné povinnosti, alebo
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•

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.

9.6.4 Ak Objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením čiastky fakturovanej Poskytovateľom
podľa tejto Rámcovej zmluvy o viac ako 30 dní a tento záväzok nesplní ani v dodatočnej lehote
poskytnutej Poskytovateľom v dĺžke najmenej 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na
zaplatenie, Poskytovateľ môže odstúpiť od tejto Rámcovej zmluvy a/alebo od Zmluvy o
službách.
9.6.5 Odstúpenie od Rámcovej zmluvy a/alebo Zmluvy o službách sa musí vykonať písomne
a musí byť doručené druhej zmluvnej strane.
9.6.6 Ukončením účinnosti tejto Rámcovej zmluvy nie je dotknutá platnosť a účinnosť
uzatvorených Zmlúv o službách. Ustanovenia tejto Rámcovej zmluvy sa naďalej použijú na
vzťahy zmluvných strán vyplývajúce zo Zmlúv o službách, ktoré nezanikli splnením ku dňu
ukončenia účinnosti tejto Rámcovej zmluvy.
9.6.7 Ukončenie účinnosti Rámcovej zmluvy a/alebo Zmluvy o službách sa nedotýka nárokov
na náhradu škody vzniknutej porušením Rámcovej zmluvy a/alebo Zmluvy o službách, nárokov
na zaplatenie zmluvných pokút a úrokov z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení o
poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady služieb, ktoré boli do ukončenia Objednávateľovi
poskytnuté, 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 Rámcovej zmluvy a/alebo Zmluvy
o službách.

9.7

Vrátenie dokumentov a materiálu

9.7.1 Poskytovateľ je povinný vrátiť Objednávateľovi akékoľvek dokumenty alebo materiál,
ktorý mu Objednávateľ poskytol v súvislosti s touto Rámcovou zmluvou alebo Zmluvou o
službách ihneď potom ako: (a) Poskytovateľ vykonal Služby v zmysle tejto Rámcovej zmluvy
alebo Zmluvy o službách, (b) dôjde k odstúpeniu od tejto Rámcovej zmluvy alebo Zmluvy o
službách alebo k inému ukončeniu platnosti alebo účinnosti týchto zmlúv, alebo (c) o to požiada
Objednávateľ.

9.8

Zmeny a dodatky

9.8.1 Rámcovú zmluvu alebo Zmluvu o službách je možné zmeniť alebo zrušiť len po
vzájomnej dohode Zmluvných strán v písomnej forme.

9.9

Konflikt ustanovení

9.9.1 V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto Rámcovej zmluvy a Zmluvy o službách,
majú prednosť ustanovenia Zmluvy o službách.

9.10

Oznámenia

9.10.1 Všetky oznámenia (Objednávky, Potvrdenia a pod.) podľa tejto Rámcovej zmluvy sa
podávajú písomne, a to doporučene, expresnou kuriérskou službou alebo e-mailom a považujú
sa za riadne doručené ich doručením príslušnej Zmluvne strane alebo odmietnutím prevzatia; v
prípade oznámenia e-mailom po potvrdení úspešného prenosu príjemcovi, a to na adresy, ktoré
strany uviedli v záhlaví tejto Rámcovej zmluvy.
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9.11

Nadpisy

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

9.12

Platnosť a účinnosť

9.12.1 Táto Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2016 a predlžuje sa na ďalší
kalendárny rok za rovnakých podmienok, pokiaľ si Objednávateľ uplatní u Predávajúceho opciu
na predĺženie platnosti Rámcovej zmluvy pred uplynutím jej platnosti. Opcia na predĺženie
platnosti Rámcovej zmluvy však musí byť Kupujúcim uplatnená najneskôr 30.11. príslušného
kalendárneho roka. Bez ohľadu na vyššie uvedené však môže byť týmto spôsobom platnosť
a účinnosť tejto Rámcovej zmluvy predĺžená najviac do 31.12.2018.
Uplynutím platnosti tejto Rámcovej zmluvy nie je dotknutá platnosť a účinnosť uzatvorených
Kúpnych zmlúv. Ustanovenia tejto Rámcovej zmluvy sa naďalej použijú na vzťahy Zmluvných
strán vyplývajúce z Kúpnych zmlúv, ktoré nezanikli splnením ku dňu uplynutia platnosti
a účinnosti tejto Rámcovej zmluvy.
Uplynutie platnosti Rámcovej zmluvy sa ďalej nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej
porušením Rámcovej zmluvy a/alebo Kúpnej zmluvy, nárokov na zaplatenie zmluvných pokút
a úrokov z omeškania, nárokov vyplývajúcich z vád Tovaru, 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

9.13.1 Táto Rámcová zmluva bola uzavretá v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
republiky.
9.13.2 Táto Rámcová zmluva sa vykladá a vzťahy medzi Zmluvnými stranami sa riadia v
súlade s právom Slovenskej republiky.

9.14

Oprávnené osoby

9.14.1 K jednaniu a kontrole plnenia tejto Rámcovej zmluvy a/alebo Zmluvy o službách sú
zmocnení:
za Objednávateľa:
vo veciach zmluvných:

Ing. Martin Jarábek, Mgr. Antonia Cavalli PhD.

vo veciach technických:

Ing. Juraj Kurtulík,

za Poskytovateľa:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne informovať o konkrétnych kontaktných údajoch
oprávnených osôb.

9.15 Vyhotovenia
9.15.1 Rámcová zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá Zmluvná strana
dostane jedno vyhotovenie.
14

9.16 Prílohy
9.16.1 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej zmluvy sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 – Cenník Služieb a Náhradných dielov
Príloha č. 2 – Poistný certifikát Poskytovateľa
Príloha č. 3 - Zoznam zariadení Atlas Copco

V Bratislave, dňa:
_________________________________

V, dňa:
________________________________

NAFTA a.s.
Meno:

Ing. Martin Jarábek

Meno:

Funkcia:

vedúci odboru nákupu

Funkcia:

_________________________________
NAFTA a.s.
Meno:

Ing. Szilárd Kása

Funkcia:

riaditeľ ekonomického úseku
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