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ZMLUVA NA VYKONANIE SLUŽIEB 
Č. ÚVN-46-92/2010_0125 

Uzavretá podľa § 269 Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka  
 
 

I.  ZMLUVNÉ STRANY 
 
Objednávateľ:    Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN 

Generála Miloša Vesela 21 
034 01  Ružomberok 

 
štatutárny zástupca:   MUDr. Igor Čombor, PhD.-riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok -FN 
kontaktná osoba :   prof. MUDr. Daniel Bartko, DrSc. 
IČO:     31 936 415 
DIČ:     2020590187 
IČ pre DPH:    SK2020590187 
bankové spojenie:   7000386101/8180, Štátna pokladnica 
 
 
Poskytovateľ:    EIP Services, s.r.o. 
     Na Šefranici 1280/8 

010 01  Žilina 
 

štatutárny zástupca:    Ing. Martin Chachula, konateľ 
kontaktná osoba :   Jaroslav Duben     
 
IČO:     36718114    
DIČ.     2022291029  
IČ DPH:     SK2022291029 
bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s.   
číslo účtu:    0424421503/0900                         
obchodný register::   OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 18439/L 
 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na služby, ktorá  je  výsledkom  postupu  zadania  zákazky  s  nízkou  
hodnotou  v  súlade s § 102, Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006Z.z. v znení neskorších predpisov 

 

II.  PREDMET PLNENIA 

1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie služieb týkajúcich sa propagácie a reklamy projektu 
Mechanizmy a nové markery vzniku a priebehu cirkulačných porúch mozgu a to: 

a) letáky -  1 400 ks 

b) brožúrky – 200 ks 

c) označenie projektu – informačná tabuľa – 1 ks 

d) označenie projektu – pamätná tabuľa – 1 ks 

e) označenie projektu – označenie prístrojov – 4 ks 
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III. ČAS PLNENIA 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť služby uvedené v predmete plnenia podľa potrieb objednávateľa, 
najneskôr do 09/2013, pričom musí byť dodržaný súlad so schváleným harmonogramom uvedeného 
projektu. 

2. Poskytovateľ a objednávateľ sa zároveň dohodnú na podrobnom termíne realizácie jednotlivých aktivít, 
ktoré tvoria predmet plnenia tejto zmluvy. 

 

IV. CENA 

1. Cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 o cenách. Celková cena za 
poskytnutie služby je 4 565,00 EUR bez DPH (Slovom Štyritisícpäťstošesťdesiatpäť EUR). 

2. DPH bude účtovaná v zmysle platného zákona o dani z pridanej hodnoty v čase dodania. 
3. Podrobné vymedzenie cien je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
 

V.  PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Cenu za služby uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú poskytovateľ vystaví po dodaní 
jednotlivých predmetom zmluvy týkajúce sa propagácie a reklamy. 

2. Lehota splatnosti faktúr je 90 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 
3. Doklady, ktorými vyfakturuje poskytovať objednávateľovi vykonané služby, budú obsahovať 

náležitosti podľa zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov a podľa § 71, ods. 2 
zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. 

 

VI. DOHODA O UTAJENÍ 

1. Poskytovateľ sa v súlade s § 17 a nasl. Obchodného zákonníka zaväzuje udržiavať v prísnej tajnosti 
dôverné informácie týkajúce sa predmetu tejto zmluvy, najmä dôverné  informácie, písomné i ústne, 
nezverejňovať ich žiadnej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá nie je jeho zamestnancom, alebo 
poradcom. V prípade poskytnutia dôverných informácií zamestnancom, alebo poradcom, je 
poskytovateľ povinný tieto osoby  poučiť o povinnosti dodržať ustanovenia o utajení a pred 
oboznámením sa s dôvernými informáciami, týkajúcimi predmetu plnenia tejto zmluvy, alebo 
týkajúcimi sa objednávateľa, zabezpečiť podpísanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami.   

2. Dohoda o utajení sa nevzťahuje na: 

a) informácie, ktoré sú získané nezávisle, bez toho, aby porušil túto zmluvu alebo podobnú dohodu o 
dôvernosti informácií,  

b) informácie, ktoré sú verejne dostupné z dôvodu, ktorý neznamená porušenie tejto zmluvy, 
c) zverejnenie dôverných informácií na základe rozhodnutia alebo nariadenia štátneho orgánu 

oprávneného na vyžiadanie dôverných informácií na základe právnych predpisov, 
d) informácie, ku ktorým zmluvná strana dospela nezávisle vlastnou tvorivou činnosťou. 

 

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

1. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť v prípade, že poskytovateľ nebude zabezpečovať plnenie 
v dohodnutom termíne, rozsahu a v požadovanej kvalite a v prípade porušenia povinností podľa článku 
vi tejto zmluvy. Nárok na náhradu škody týmto nie je dotknutý.  

2. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej 
strane.   
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VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť   dňom nasledujúcim po  dni jej zverejnenia. 

2. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon 
č.40/1964 Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony. 

3. Veci konkrétne neupravené touto zmluvou budú zmluvné strany v prípade potreby riešiť podľa 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov právneho poriadku 
Slovenskej republiky. 

4. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a 
podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.  

5. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možno len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

6. Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dva 
poskytovateľ. 

7. Poskytovateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutou 
službou kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č. 115/2010/2.2/OPVaV pre 
projekt ITMS 26220220099 a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 Prílohy č. 1 Všeobecných 
zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.  

 

 

 

Ružomberok, dňa  ........................           Žilina,  dňa  

 

 

 

 

................................................. ................................................. 

 objednávateľ poskytovateľ 
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CENOVÁ KALKULÁCIA:         Príloha č. 1 Zmluvy na 
vykonanie služieb 

názov 
špecifikácia 

počet MJ Cena za MJ bez DPH Cena spolu bez DPH 

3.5.1. 
Letáky, skladačky 
ITMS: 26220220099 
formát A5; plnofarebná tlač obojstranná, papier  160 g/m2 

1400 ks 1,18 1 652,00 

3.5.3. 
Brožúrky 
ITMS: 26220220099 
výsledný formát  A5; počet strán 20; plnofarebná tlač; papier 160 g/m2 

200 ks 4,15 830,00 

3.5.5. 
Označenie projektu – informačná tabuľa 
ITMS: 26220220099 
rozmer 250x150 cm; materiál plachtovina 

1 ks 1040,00 1 040,00 

3.5.5. 
Označenie projektu – pamätná tabuľa 
ITMS: 26220220099 
rozmer 60x40 cm; materiál kompozit o hrúbke 3 mm 

1 ks 995,00 995,00 

3.5.5. 
Označenie projektu – označenie prístrojov 
ITMS: 26220220099 
samolepiaci štítok formát A10; plnofarebný 

4 ks 12,00 48,00 

SPOLU: x x x 4 565,00 
 

 


