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Zmluva o poskytovaní služieb
spojených s donáškou pošty pľe SIEA Bratislava

uzatvoľená podl'a ustanovení podľa $ 2ó9 ods. 2 zákona č,. 5I3l199l Zb. obchodného
zákonníka v platnom znení

(ďalej len,,Zmluvď')

článok l
Zmluvné stľany

1.objednávatel':

Sídlo:

Zastúpená:

IČo:

DIČ:

lČ pprĺ:

Právna forma:

Bankové spo.ienie:

Číslo účtu:

BIC:

Vecne zodpovedná osoba:

Kontakt:

2. Poskytovatel':
Sídlo:
v zastúpení:
IČo:
IČ optl src:

Bankové spojenie:
Kontaktná osoba:

Slovenská inovačná a energetickĺĺ agentúľa
Bajkalská Ż7,827 99 Bľatislava

Ing. Peteľ Blaškovitš, generálny riaditel'

00002801

Štátna pľíspevková oľgan i zác ia zriadená ľozhodnutím
ministľa hospodáľstva SR č.63/l999 s účinnost'ou od
1,5.1999 v znení nadväzujúcich rozhodnutí

a

(ďalej len',objednávatel"')

Ján Schwantzer - CAR Lĺne "
ViŠtuk 445,900 85 Vištuk
Ján Schwantzer
32 194 153

Živnost'č.: l07_13329

(ďalei len,,Poskytovatelo")

Pľávna foľma:



Čunoľ z
Predmet zmluvy

l. Pľedmetom tejto zmluvy je zátviŁok Poskytovatel'a vykonávat' pre objednávatel'a sluŽby
spojené s donáškou pošty'

2. Prędmetom tejto Zmluvy je zároveň zálväzok objednávatetä uhľadiť Poskytovatel'ovi cenu za
poskytnuté plnenie (služby) v zmysle článku 5 tejto Zmluvy'

Článok 3
Spôsob čas a miesto plnenia

l. Poskytovatel'bude v trvaní t2 mesiacov zabezpeč,ovať včasné doručenie a odosięlanie listových
zásięlok na Slovenskú poštu, čím sa rozumie:
- vyzdvihnutie došlej pošý pľe objednávatel'a z poštového priečinku na pošte (Pošta Bľatislava
27, Nevädzová 6, 82l 0l Bratislava-RuŽinov) ajej odovzdanie objednávateľovi bez
zbytočného odkladu v ten istý deň,
_ prevzatie beŽnej a đoručenej pošty od objednávatel'a ato zl$at denne, do 8:00 hod. a do
10:30 hod. a jej odovzdanię na pošte bez zbytočného odkladu v ten ĺstý đeň.

ČHnok 4
Práva a povĺnnosti zmluvných stľán

l ' Poskytovatel' je pavĺnný' vykonavať sluŽby, ktoľé sú pľedmetom zmluvy samostatne" na vlastnú
zodpovednosť a v slilade s platnými normami a stanoveným technickýľn postupom vzt"ahujúcim
sa na pľedmet plnenia.

2. Poskytovatel', ako ob.iednávatelbm splnomĺ:cnená osoba k odosielaniu a doľučovaniu pošty,
nesie plnú zoĺÍpovednosť za nĺm pľepľavovantťdoručovanú poštu a je povinný zabránit" strate
či poškoden i u pľepravovalrej/đoručo vanej pošty'

3' objednávatel'sa zaväzuje ríadne a včas zaplratiť Poskytovateľovizavykonané pľáce dohodnutu
cenu podl'a ustanovení tejto Zmluvy.

čHnok 5
Cena a platobné podmienky

i. Cena za ńadne a vlas vykonaný pľedmet tejto Zmluvy' je dohodnutá v súIade s $ 3 ods' 1

zákona NR SR č. l8ll996 Z. z. o cenách v znęní neskorších pľedpisov.

Ż' Cenaza pľedmet zmluvy/mesiac bez DPH : 230,00 euľ
DPH ( %)....'...'..... . 46,00 euľ
Cenaza pĺedmet zmluvy/mesiac vrátane Ż0 Yo DPH: Ż76,00 eut

K cene bude vždy pľipočĺtaná DPtI vo výŠke poĺll'a všeobecne ztłv*zných pľávnych pľedpisov
platných v čase prlskyĺnułia zĺĺanitel'ného plncrria. V pľĺpaĺ1e zmeny výšky saclzby DPF{ sa
nevyżaĺlujc úpľava li:rmĺlu doĺJatku k Ęto zmluvc, ale Poskytĺtv&tel'budę automaticky účtovať
výŠkrr saclzby DPt.l platnej v čase poskytnutia zĺJaniľel'ného plnenia'



3. Cęnazaplnenie predmetu zmluvy sa bude účtovať alikvotne męsačne vo výške uvedenej v bode
2 tohto článku zmluvy a to na zák|ade faktúry Poskytovatel'a, ktoľťt je povinný vystaviť
najneskôr do 5. pracovného dňa mesiaca, nasledujúceho po dni dodania fakturovaného
ěiastkového plnenia pľedmetu zmluvy. Splatnost'faktúry je 30 dní odo dňa jej preukŁatel'ného
doručenia obj ednávatel'ovi.

4. Ak faktúra nebude obsahovať náleŽitosti vyŽadované pľíslušnými vŠeobecne zźĺviiznými
právnymi pľedpismi, objednávatel' je oprávnený ťaktúru vrátiť Poskytovatel'ovi. V takomto
pľípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa
doruěenia opravenej alebo novo vystavenej faktúry objednávatel'ovi.

5. Poskytovatel' nie je oprávnený postúpit' akékol'vek práva a pohl'adávky vyplývajúce z tejto
zmluvy na tľetie osoby bez pľedchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a. Právny úkon,
ktoým budú práva a pohl'adávky postúpené v rozpore s týmto bodom, bude neplatný.

Článok 6
ochrana informácií a osobných údajov

1. Poskytovatel'pre objednávatel'a poskytuje sluŽby spojené s donáškou pošty a za účelom
plnenia pľedmetu Zmluvy spľacúva beŽné osobné údaje dotknutých osôb tj. odosielatel'ov
a adresátov pošty v ľozsahu titul, meno, priezvisko a adresa.

2. Poskytovatel'spracúva osobné ridaje po dobu platnosti tejto Zmluvy. Poskytovatel' je povinný
zabezpečiť ochľanu osobných údajov pred ich neoprávneným sprístupnením alebo zveľejnením
a pľed ich zneuŽitím, je povinný postupovat'v súlade s ustanoveniami zákona č;. l8/20l8 Z.z'
o ochľane osobných údajov, najmä v súlade s $ 34, $ 36, $ 40 ods. 3.

3' Poskytovatel' zodpovedá za škodu spôsobenú spracúvaním osobných údajov, ak nesplnil
povinnosti podľa článku 6 ods. 2 tejto Zmluvy.

4. Infoľmácie a údaje, na ktoré sa VŻt'ahuje ochľana osobných údajov, môŽu byt'poskytnuté súdu,
pľokuratúľe alebo inému oľgánu štátu na účely plnenia jeho úloh podl'a osobitného predpisu.

5. Informácie, ktoľé si zmluvné stľany v súlade s touto Zmluvou navzájom poskytnú alebo sa
dozvedia v pľiebehu tľvania tejto Zmluvy alebo aj po ukončení tejto Zmluvy sa povaŽujú
za dôvemé infoľmácie a zmluvné strany sú povinné ich chránit' pred sprístupnením
neoprávnenej osobe a pred ich zneuŽitím. Táto povinnost' trvá pre obidve zmluvné strany
i po skončení zmluvného vzťahu zaloŽeného touto Zmluvou.

ČHnok 7
Trvanie zmluvy a zmena zmluvných podmienok

l. Táto Zmluvasa uzatváľa na dobu určitú a to na l2 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

2' Pred uplynutím doby platnosti Zmluvy moŽno jej platnosť ukončiť dohodou zmluvných strán
alebo výpoved'ou i bez udania dôvodu s výpovednou lehotou jeden mesiac'

3. Výpoveď v zmysle bodu 2 musí byt'pľeukázatel'ne _ písomne doľučená dľulrej zmluvnej stľane.
pľičom výpovedná doba začína plynút' prvým dňom nasledujúcelro mesiaca po doľučení
výpovede.
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4. Zmluvné strany sa dohodli, Že túto Zmluvu je moŽné menit' výlučne na základe písomného
dodatku, podpísaného obidvoma zmluvnými stľanami.

5. objednávatel' jb opľávnený od Zmluvy odstúpiť v pľípade, ak Poskytovatel' nebude riadne
a včas plniť pľedmet Zmluvy, spôsobom podl'a ělánku 3 ods.l Zmlwy, najmä ak nebude poštu
objednávateľa preberať a odovzdávať bęz zbytočného odkladu v ten istý deň.

6' Poskytovatel' je oprávnený od Zmluvy odsĺipiť v prípade, ak objednávatel' bude v omeškaní
s plnením svojho peňaŽného zźtväzku voči Poskýovatel'ovi o viac ako 30 dní.

ČHnok 8
Záveĺečné ustanovenia

l. Zmlwa nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stľanami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dnijej zverejnenia v súlade s $ 47a občianskeho zákonníka.

2. Zmluvné strany beru na vedomie, Že ttĺo Zm\uva podlieha zverejneniu v Centrálnom registri
zmlúv v zmysle $ 5ď zák' 2l ll2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení noviel.

3. Meniť alebo dopÍňať text tejto Zmluvy je moŽné len foľmou písomných dodatkov, ktoľé budú
platné po ich podpísaní obidvoma zmluvnými stranami a ktoré budú neoddeliteľnou súčast'ou
tejto Zmluvy.

4. Yzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upľavené touto Zmluvou' sa riadia pľíslušnými
ustanoveniami obchodného zákonníka č. 5I3/|99l Zb. v platnom znení a ďalšími všeobecne
platnými predpismi Slovenskej ľepubliky.

5. Táto Zm\wasa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, pričom 2 ľovnopisy dostane objednávatel'a jeden

Poskytovatel'.

6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto Zmluvy vyhlasujú, Že súhlasia s jej obsahom,
że tźÍo Zm|uva bola spísanä na zálklrade pľavdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za
iných jednostranne nevýhodných podmienok, preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoľučne
podpisujú.

Zaobjednźwateľa Za Poskytovatel'a

V Bratislave, dňa : V Bľatislave, dňa

Za Poskytovatel'a:Za objednávatel'a:

/
Ing. Peteľ Blaškovitš
generálny ľiaditel'


