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CVV ako Objednávateľ, verzia 21/01/2021 

č. zmluvy Objednávateľa: Z2021-01 

 

RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 
(ďalej len „Rámcová zmluva”) 

uzavretá medzi: 

Obchodné meno: Centrum pre vedu a výskum, s. r. o. 

Sídlo: 935 32 Kalná nad Hronom, časť Mochovce 6 

IČO: 36 856 738 

DIČ: 2022534074 

IČ DPH: SK2022534074 

v mene spoločnosti 
koná: 

Ing. Pavel Janík, konateľ 

 Ing. Ján Borák konateľ a technický riaditeľ 

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro, Vložka č.: 
28209/N 

(„Objednávateľ”) 

A 

Obchodné meno: Ústav materiálov a mechaniky strojov 
Slovenskej akadémie vied 

Sídlo: Dúbravská cesta 9/6319, 845 13 Bratislava 

IČO: 00490750 

DIČ: 2020798835 

IČ DPH: SK 2020798835 

Štatutárny zástupca: ng. Martin Nosko, PhD. 

Zástupca pre zmluvu: Ing. Juraj Lapin, DrSc. 

Zapísaný v: Rozhodnutí Predsedníctva SAV o vydaní zriaďovacej listiny UMMS SAV – 
uznesenie predsedníctva SAV č. 716 zo dňa 13.08.2015 upravené 
Dodatkom č. 1 (reg. č. 554/G/12/2015)  

(„Poskytovateľ”) 

(ďalej spolu tiež „Zmluvné strany” alebo osobitne „Zmluvná strana”) 

1 PREDMET ZMLUVY 
1.1 Účel Rámcovej zmluvy 

Účelom tejto Rámcovej zmluvy je stanoviť práva a povinnosti Zmluvných strán 
a podmienky obchodného vzťahu medzi Zmluvnými stranami, ktoré sa budú aplikovať 
na jednotlivé zmluvy o poskytovaní služieb, ktoré budú Zmluvné strany uzatvárať 
výhradne na základe návrhov na uzatvorenie zmlúv o poskytovaní služieb vo forme 
objednávok vystavených Objednávateľom a potvrdených Poskytovateľom (každá z 
takýchto objednávok ďalej len „Objednávka“ alebo spolu „Objednávky“). 
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Ustanovenia tejto Rámcovej zmluvy, súčasťou ktorej sú Všeobecné obchodné 
podmienky Slovenských elektrární, a.s. (ďalej len „VOP“)v zmysle bodu 3.1 tejto 
Rámcovej zmluvy, sa budú aplikovať na Objednávku v rozsahu, v akom konkrétna 
Objednávka neupraví jednotlivé práva a povinnosti Zmluvných strán inak.  

1.2 Predmet Rámcovej zmluvy a spôsob uzatvárania zmlúv o poskytovaní 
služieb 

Poskytovateľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej zmluve 
uzatvárať s Objednávateľom zmluvy o poskytovaní služieb formou Objednávok, 
predmetom ktorých bude záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi 
nasledovné služby:  

− Účasť v expertnej komisii zameranej na posudzovanie protokolov kvality 
hutných materiálov; 

− Posúdenie vplyvu materiálových mechanických vlastností dodaných hutných 
polotovarov na bezpečnostné kritéria vybraných zariadení; 

− Posúdenie vplyvu chemického zloženia hutných polotovarov na bezpečnosť a 
spoľahlivosť prevádzky.  

− Technická pomoc pri obhajobe výsledkov pred dozorným orgánom (ÚJD SR, 
MAAE) 

 

(ďalej len „predmet Rámcovej zmluvy“ alebo „predmet plnenia“) 

špecifikované nižšie, a Objednávateľ sa zaväzuje od Poskytovateľa prevziať predmet 
Objednávky a zaplatiť cenu za jeho poskytnutie. 

Špecifikácia predmetu plnenia:  

Predmetom tejto rámcovej zmluvy tvorí záväzok Dodávateľa pre Objednávateľa 
vykonávať vysokokvalifikované odborne služby na základe požiadaviek zo strany 
Objednávateľa podľa potreby. 

1.3 Podmienky zadávania Objednávok 

1.3.1 Poskytovateľ bude počas trvania tejto Rámcovej zmluvy poskytovať plnenie, 
uvedené v bode 1.2 tejto Zmluvy, iba na základe Objednávok, pričom 
Objednávky je oprávnený vystavovať iba Objednávateľ. 

1.3.2 Objednávka musí obsahovať: 

(i) presnú identifikáciu konkrétneho požadovaného plnenia, vychádzajúc zo 
špecifikácie predmetu plnenia v zmysle bodu 1.2; 

(ii) cenu plnenia, vychádzajúc z cenníka, ktorý tvorí prílohu tejto Rámcovej 
zmluvy; 

(iii) lehotu alebo termín plnenia; 

1.3.3 Objednávku je oprávnená podpísať za Objednávateľa osoba s pozíciou 
určenou v zmysle interných predpisov Objednávateľa. 

1.3.4 Objednávka musí byť Poskytovateľovi odoslaná najneskôr 7 dní pred 
termínom začatia poskytovania Služby v zmysle Objednávky. Poskytovateľ je 
povinný podpisom potvrdiť Objednávku a odoslať ju Objednávateľovi 
najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia Objednávky. 

1.3.5 Objednávka a potvrdená Objednávka budú druhej Zmluvnej strane zasielané 
Manažérmi Zmluvy faxom alebo e-mailom na adresy v zmysle článku 4 
Rámcovej zmluvy. Objednávateľ môže v príslušnej Objednávke uviesť aj iný 
spôsob pre potvrdenie Objednávky. 

1.3.6 Plnenie poskytnuté na základe samostatnej Objednávky sa pre účely tejto 
Rámcovej zmluvy považuje za službu (ďalej len „Služba“). 
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2 UZATVORENIE ZMLUVY A ZMENY 
2.1 Platnosť 

Rámcová zmluva je platná dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. 

2.2 Účinnosť  

Táto Rámcová zmluva nadobúda účinnosť v zmysle § 47a Zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia 
v centrálnom registri zmlúv (portál www.crz.gov.sk). Táto legislatívna povinnosť je na 
strane poskytovateľa, ktorý oznámenie o nadobudnutí účinnosti zašle objednávateľovi 
na emailovú adresu podľa bodu 4.2. tejto zmluvy. 

2.3 Trvanie Rámcovej zmluvy 

Táto Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2022 

Ukončením platnosti tejto Rámcovej zmluvy nezanikajú záväzky Zmluvných strán 
založené na základe Objednávok Objednávateľa počas platnosti tejto Rámcovej 
zmluvy, pokiaľ v Objednávke nie je uvedené inak, alebo pokiaľ sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

Ostatné podmienky súvisiace s týmto článkom Rámcovej zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 1 – 
VOP -,článok IV. Uzatvorenie zmluvy a zmeny. 

3 VÝKLAD ZMLUVY 
3.1 Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.  

Poskytovateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí, že ostatné podmienky vzťahujúce 
sa na túto Rámcovú zmluvu sú uvedené vo VOPS, verzia 01.12.2020, ktoré tvoria 
Prílohu č. 1 k tejto Rámcovej zmluve.   

Poskytovateľ vyhlasuje, že sa s obsahom ustanovení VOP- oboznámil, ich obsah je mu 
známy a berie na vedomie skutočnosť, že VOP- sú pre neho záväzné a podpisom tejto 
Rámcovej zmluvy sa zaväzuje dodržiavať ich ustanovenia. 

3.2 Prednosť ustanovení  

3.2.1 V prípade rozporu medzi podmienkami uvedenými v tejto Rámcovej zmluve 
a podmienkami uvedenými v jej prílohách, resp. súčastiach má prednosť text 
tejto Rámcovej zmluvy. 

3.2.2 V prípade rozporu medzi podmienkami uvedenými v texte Rámcovej zmluvy 
a podmienkami uvedenými v príslušnej Objednávke majú prednosť 
ustanovenia príslušnej Objednávky.  

3.2.3 V prípade rozporu medzi ustanoveniami jednotlivých príloh má Technická 
špecifikácia prednosť pred VTP  

3.2.4 V prípade rozporu medzi podmienkami uvedenými vo VOP a podmienkami 
uvedenými vo VTP - majú prednosť VTP 

Ostatné podmienky súvisiace s týmto článkom Rámcovej zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 1 – 
VOP -,článok V. Výklad. 

4 KOMUNIKÁCIA 
4.1 Kontaktné osoby  

Kontaktnou osobou v zmluvných veciach je: 

za Objednávateľa: 
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Ing. Pavel Janík, Konateľ, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

za Poskytovateľa: 

Ing. Martin Nosko, PhD., Riaditeľ, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

4.2 Manažéri Zmluvy 

Na účely vykonávania organizačných a realizačných úkonov na základe 
ustanovení tejto Rámcovej zmluvy sú určené nasledovné osoby: 

Manažér Zmluvy za Objednávateľa: 

Ing. Ján Borák, Technický riaditeľ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Manažér Zmluvy za Poskytovateľa: 

Ing. Juraj Lapin, DrSc., Vedúci divízie III xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ostatné podmienky súvisiace s týmto článkom Rámcovej zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 1 – 
VOP -,článok VI. Komunikácia. 

5 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
5.1 Cena 

5.1.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za Službu cenu, ktorá bude určená spôsobom 
uvedeným v nasledujúcich bodoch tohto článku Rámcovej zmluvy (ďalej len „cena 
Služby“ alebo „cena“). 

5.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna cena za Služby podľa bodu 1.2tejto 
Rámcovej zmluvy je: 

50 000,00- EUR bez DPH 

(slovom: päťdesiat tisíc eur bez DPH) 

(ďalej len „Cena“). 

Uvedená Cena predstavuje finančný limit Objednávateľa na úhradu Služieb 
poskytnutých Poskytovateľom v zmysle Objednávok na základe tejto Rámcovej 
zmluvy. Objednávateľ nie je povinný vyčerpať Cenu a Poskytovateľ nie je 
oprávnený požadovať od Objednávateľa úhradu prípadného zostatku Ceny ku 
koncu zmluvného obdobia, ak Cena nebola vyčerpaná zo strany Objednávateľa 
v plnom rozsahu. 

5.1.3 Cena za Službu 

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za každú jednotlivú Službu bude určená podľa 
kalkulácie vypracovanej Poskytovateľom. 

Poskytovateľ berie na vedomie, že Objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa na 
základe predloženej kalkulácie, či Službu u Poskytovateľa objedná. Kalkulácia musí 
tvoriť prílohu Objednávky. 

5.1.4 Cena za Službu bude vypočítaná podľa jednotkových cien za služby, uvedených v 
nasledovnom cenníku: 

 Názov položky merná 
jednotka 

jednotková cena v 
EUR bez DPH 

1. Vedúci zamestnanec hodina 70 

2. Odborný pracovník hodina 50 
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3 Technik hodina 40 

 

a príslušného objemu poskytnutých služieb, potvrdeného Zmluvnými stranami v 
súpise prác.  

5.1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v cene je zahrnutá cena za materiál, ktorý bude 
Poskytovateľom dodaný v rámci poskytovania Služieb na základe tejto Rámcovej 
zmluvy. 

5.2 Platobné podmienky  

Splatnosť faktúry 

Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. 

Ostatné podmienky súvisiace s týmto článkom Rámcovej zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 1 – 
VOP -, článok VII. Cena, fakturačné a platobné podmienky, ako aj článok VIII. Daňové 
podmienky. 

6 POSKYTNUTIE SLUŽBY  
6.1 Miesto poskytnutia Služby  

6.1.1 Miesto poskytnutia Služby v zmysle jednotlivej Objednávky je uvedené 
v príslušnej Objednávke.  

6.2 Miesto odovzdania a prevzatia Služby  

Miesto odovzdania a prevzatia Služby je uvedené v príslušnej Objednávke. 

6.3 Pracovníci vykonávajúci predmet plnenia 

Poskytovateľ sa zaväzuje predložiť Manažérovi Zmluvy za Objednávateľa najneskôr 30 
dní pred začatím vykonávania predmetu plnenia v zmysle Objednávky, pokiaľ 
Objednávka nebola podpísaná neskôr, Zoznam pracovníkov, ktorých poskytne na 
vykonávanie predmetu plnenia. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v 
prechádzajúcej vete si Objednávateľ môže uplatniť voči Poskytovateľovi zmluvnú 
pokutu v zmysle bodu 10.1.10 Rámcovej zmluvy. 

V priebehu vykonávania predmetu plnenia je zmena pracovníka vykonávajúceho 
predmet plnenia podmienená schválením Manažérom Zmluvy za Objednávateľa. 
Zmena pracovníka bude vykonaná formou zápisu v denníku Služieb, resp. iným 
záznamom. 

6.4 Poskytnutie Služby 

Poskytovateľ sa zaväzuje urobiť všetko potrebné pre riadne a včasné poskytnutie 
Služby (t.j. vykonať všetky výkony potrebné pre riadne a včasné poskytnutie Služby) 
tak, aby poskytnutá Služba riadne zodpovedala v celom rozsahu všetkým platným 
právnym predpisom. Pokiaľ sa počas poskytovania Služby vyskytnú podstatné 
skutočnosti, o ktorých Zmluvné strany vopred nemali vedomosť, Poskytovateľ je 
povinný bez zbytočného odkladu ihneď na mieste pri poskytovaní Služby o týchto 
skutočnostiach informovať Objednávateľa a tieto skutočnosti uviesť aj do denníka 
Služieb, ak je vedený. Ak Poskytovateľ tieto skutočnosti neoznámi Objednávateľovi 
podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ nie je povinný akceptovať žiadne 
pripomienky k neskôr zisteným skutočnostiam a platí, že tieto boli Poskytovateľovi 
známe pred potvrdením príslušnej Objednávky. 

6.5 Lehota poskytnutia a prevzatia Služby 

6.5.1 Poskytovateľ sa zaväzuje začať poskytovať Službu v lehote, resp. termíne 
uvedenom v Objednávke a Službu poskytnúť v lehote, resp. do termínu 
uvedeného v Objednávke. 
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6.6 Prevzatie Služby 

6.6.1 O prevzatí Služby sa spíše preberací protokol podľa vzoru uvedeného 
v Prílohe č. 4 tejto Rámcovej zmluvy (ďalej len „Preberací protokol“), 
ktorý podpíšu obe Zmluvné strany a ktorý bude obsahovať: 

- popis Služby,  

- zoznam odovzdávaných dokumentov, 

- v prípade prevzatia poslednej Služby poskytnutej na základe tejto 
Rámcovej zmluvy aj údaj o počte nevrátených vstupných 
identifikačných kariet alebo preukazov (ďalej len „IDK vstupu“) 
pridelených pracovníkom Poskytovateľa, 

- čitateľné mená a priezviská a podpisy Manažérov Zmluvy za obidve 
Zmluvné strany v zmysle bodu 4.2 tejto Rámcovej zmluvy,  

- dátum prevzatia Služby Objednávateľom, 

- miesto prevzatia Služby.  

Ostatné podmienky súvisiace s týmto článkom Rámcovej zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 1 – 
VOP, článok IX. Vykonanie plnenia. 

7 SUBDODÁVATELIA  
Poskytovateľ bude poskytovať Službu bez účasti subdodávateľov.  
Ostatné podmienky súvisiace s týmto článkom Rámcovej zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 1 – 
VOP, článok X. Subdodávatelia. 

8 NÁHRADA ŠKODY 
Ustanovenia týkajúce sa náhrady škody sú uvedené v Prílohe č. 1 – VOP, článok XIII. 
Zodpovednosť za škodu. 

9 ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
Ustanovenia týkajúce sa záruky a zodpovednosti za vady sú uvedené Prílohe č. 1 – VOP, článok 
XIV. Záruka a zodpovednosť za vady. 

10 ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE 
Ustanovenia týkajúce sa zmluvných pokút a sankcií sú uvedené v Prílohe č. 1 – VOP, článok XV. 
Zmluvné pokuty a sankcie. 

10.1 Zmluvné pokuty 

Ustanovenia týkajúce sa zmluvných pokút a sankcií sú uvedené v Prílohe č. 1 – VOP / 
článok XV. Zmluvné pokuty a sankcie.: 

11 PRERUŠENIE PRÁC A UKONČENIE ZMLUVY 
Ustanovenia týkajúce sa prerušenia prác a ukončenia Zmluvy sú uvedené Prílohe č. 1 – VOP 
článok XVI. Prerušenie prác a ukončenie Zmluvy / VOPS, článok XVI. Ukončenie Zmluvy, pričom 
ustanovenia o ukončení zmluvy sa vzťahujú na jednotlivé Objednávky a aj na Rámcovú zmluvu. 

Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, predčasné ukončenie Rámcovej zmluvy má za 
následok ukončenie všetkých záväzkov vzniknutých na základe Objednávok, podľa ktorých ešte 
práva a povinnosti Zmluvných strán nezanikli vzájomným plnením, a to aj v prípade, ak sa 
porušenie Rámcovej zmluvy, či už podstatné alebo nepodstatné, týka iba niektorej Objednávky. 
Pre postup Zmluvných strán pri predčasnom ukončení Rámcovej zmluvy platia príslušné 
ustanovenia Prílohy č. 1 – VOP článok XVI. Prerušenie prác a ukončenie Zmluvy, článok XVI. 
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Ukončenie Zmluvy. 

 

12 SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA DODÁVATEĽA  
Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ pre účely tejto Rámcovej zmluvy nie je povinný 
disponovať funkčným systémom manažérstva bezpečnosti, ktorý zodpovedá požiadavkám OHSAS 
18001, ani funkčným systémom environmentálneho manažérstva, ktorý zodpovedá požiadavkám ISO 
14001. 

13 POISTENIE  
Poskytovateľ nie je povinný získať a počas celej doby platnosti Zmluvy udržiavať a na 
požiadanie Objednávateľa preukázať poistenie zodpovednosti za škodu. Ustanovenia týkajúce 
sa poistenia, uvedené v Prílohe č. 1 – VOP článok XX. Poistenie, sa neuplatňujú. 

14 DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ 
Ustanovenia týkajúce sa dôvernosti informácií sú uvedené v Prílohe č. 1 – VOP článok XXII.. 
Dôvernosť informácií. 

15 SÚDNA PRÍSLUŠNOSŤ 
Ustanovenia týkajúce sa súdnej príslušnosti sú uvedené v Prílohe č. 1 – VOP článok XXIX. 
Spory. 

16 OSOBITNÉ USTANOVENIA 
16.1 Ochrana citlivých informácií podľa Atómového zákona 

Zmluvné strany berú na vedomie, že pri plnení na základe tejto Rámcovej zmluvy 
môžu byť medzi Zmluvnými stranami vzájomne sprístupnené citlivé informácie, ktoré 
podliehajú ochrane podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej 
energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„Atómový zákon“). Citlivé informácie alebo dokumentácia obsahujúca citlivé informácie 
nesmú byť zverejnené, nesmú byť poskytnuté tretej strane a Zmluvné strany majú 
povinnosť postupovať tak, aby počas plnenia na základe Rámcovej zmluvy bolo 
poskytnutie informácií jednotlivým osobám limitované len na poskytnutie 
nevyhnutných informácií pre plnenie podľa tejto Rámcovej zmluvy. Zmluvné strany sa 
dohodli, že v pochybnostiach sa predpokladá, že každá informácia má citlivý charakter 
podľa § 3 ods. 14 Atómového zákona. Ak Poskytovateľ poruší ustanovenia podľa 
tohto bodu, bude sa takéto porušenie povinností posudzovať ako únik dôvernej 
informácie a za takéto porušenie Rámcovej zmluvy si Objednávateľ môže uplatniť 
zmluvnú pokutu podľa bodu 15.8 VOP, ktoré tvoria Prílohu č. 1 k tejto Rámcovej 
zmluve. 

17 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
17.1 Prílohy 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 –  Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., 
verzia 01.12.2020 

Príloha č. 2 – Všeobecné technické podmienky plnenia v Slovenských elektrárňach, 
a.s. (závody), verzia 01.12.2020 

Príloha č. 3 – Preberací protokol – vzor 

17.2 Vyhotovenia 
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Táto Rámcová zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá Zmluvná 
strana dostane jedno vyhotovenie. 

17.3 Prejav vôle  

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Rámcovú zmluvu pred jej podpisom prečítali, že 
bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne, zrozumiteľne a nie 
v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že jej obsahu rozumejú a na znak 
súhlasu ju bez akýchkoľvek výhrad pri plnom vedomí podpisujú. 

 

V Bratislave, dňa ______                                         V Bratislave, dňa ______ 

V mene a za Poskytovateľa: 

 

V mene a za Objednávateľa: 

Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV 

 Centrum pre vedu a výskum, s.r.o. 
 
 

Ing. Martin Nosko, PhD. 
Riaditeľ 

 Ing. Pavel Janík 
Konateľ 

   
 
 

  Ing. Ján Borák 
Konateľ 

 


