
RÁMCOVÁ DOHODA 
O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Projekt ProDaM - tlmočnícke a prekladateľské služby

číslo objednávateľa: I I

Článok L
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:
Sídlo:

Právna forma:
Registrácia:
IČO:
DIČ:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Martinská 49, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 05, Slovenská
republika
štátny podnik
zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Pš, vložka č. 427/B
36 022 047
2020066213

Kontaktná adresa a organizačnázlozka podniku, ktorej sa právny úkon týka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Povodie Dunaja, odštepný závod
Karloveská 2, 842 17 Bratislava

Konajúci prostredníctvom: Ing. Ladislav Glinda, riaditeľ odštepného závodu 
Zodpovedný zástupca vo veciach dohody: "

(ďalej len „Objednávateľ“ v príslušnom gramátíckôm'tvare) ™—- ———— -

a

Poskytovatel’:
Sídlo:

Registrácia:
IČO:
DIČ:

LEXMAN, s. r. o.
Vajnorská 100/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 831 04, 
Slovenská republika
zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 47151/B
36 810 657
2022420411

Štatutárny orgán: Martin Ceťkovský, konateľ
Zodpovedný zástupca vo veciach dohody:!"

(ďalej len „Poskytovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
(ďalej jednotlivo ako „Zmluvná strana“ alebo spolu ako „Zmluvné strany“ v príslušnom 
gramatickom tvare)

Článok II.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany uzatvárajú na základe vzájomnej dohody túto Rámcovú dohodu na tlmočnícke 
a prekladateľské služby pre Objednávateľa (ďalej len „Rámcová dohoda“). Podkladom na uzavretie 
tejto Rámcovej dohody je Cenová ponuka Poskytovateľa predložená dňa |v zmysle § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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neskorších prepisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) k zákazke pod názvom „Projekt 
ProDaM - tlmočnícke a prekladateľské služby“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej 
dohody ako jej Príloha č. 1.

Článok m.
PREDMET RÁMCOVEJ DOHODY

1. Predmetom Rámcovej dohody je na jednej strane záväzok Poskytovateľa počas trvania tejto 
Rámcovej dohody poskytovať tlmočnícke a prekladateľské služby (ďalej len „Služby“) a na strane 
druhej záväzok Objednávateľa Služby prevziať a zaplatiť za Služby dohodnutú cenu v zmysle 
článku VI. Rámcovej dohody, a to v súlade s podmienkami definovanými v súťažných podkladoch 
verejného obstarávania k predmetnej zákazke a podmienkami dohodnutými v tejto Rámcovej 
dohode. Poskytovateľ sa zaväzuje Služby poskytnúť v mieste dodania Objednávateľovi podľa 
článku V. bodu 1. Rámcovej dohody. Poskytnutie Služby sa uskutoční na základe čiastkových 
objednávok zaslaných Objednávateľom Poskytovateľovi. Druh a cena Služby je uvedená v Prílohe 
č. 1 Rámcovej dohody.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi Služby:
konzekutívne tlmočenie z nemeckého jazyka do slovenského jazyka a zo slovenského jazyka 
do nemeckého jazyka počas rokovaní (videokonferencie, osobné stretnutia) a záverečnej 
konferencie (na území SR a v prípade potreby Objednávateľa aj mimo územia SR - v Rakúskej 
republike) (ďalej aj „tlmočnícke služby“),
prekladateľské služby z nemeckého jazyka do slovenského jazyka (priebežné a záverečné 
správy projektu) (ďalej aj „prekladateľské služby“).

3. Predpokladaný rozsah Služieb poskytnutých podľa Rámcovej dohody je v prípade tlmočníckych 
služieb cca 10 poldenných schôdzí (8x video, 2x osobne) a 1 celodenná záverečná konferencia 
a v prípade prekladateľských služieb cca 350 normostrán textu. Zmluvné strany berú na vedomie, 
že Rámcová dohoda nezaväzuje Objednávateľa vystaviť akúkoľvek objednávku na dodanie 
Služieb.

Článok IV.
TRVANIE RÁMCOVEJ DOHODY

1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2022 alebo do vyčerpania maximálneho 
finančného limitu uvedeného v článku VI. bod 1 Rámcovej dohody, podľa toho, ktorá z týchto 
skutočností nastane skôr.

Článok V.
TERMÍN A MIESTO DODANIA

1. Termín dodania Služby je deň určený Objednávateľom v čiastkovej objednávke. Objednávka 
Objednávateľa musí obsahovať odvolanie sa na túto Rámcovú dohodu, názov, špecifikáciu 
požadovanej Služby, množstvo a rozsah požadovanej Služby, termín a miesto dodania 
požadovanej Služby, dátum, pečiatku a podpis Objednávateľa (ďalej len „Objednávka“).

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby Objednávateľovi na základe čiastkových 
Objednávok.

3. Poskytovateľ bezodkladne po prevzatí Objednávky zašle Objednávateľovi akceptáciu 
Objednávky. Zmluvné strany si Objednávky a akceptácie zasielajú písomne, preukázateľným 
spôsobom (elektronickou poštou na e-mail uvedený v záhlaví Rámcovej dohody, alebo iný e-mail 
riadne oznámený druhej Zmluvnej strane). V akceptácii Objednávky Poskytovateľ vždy uvedie 
meno a priezvisko prekladateľa/tlmočníka, ktorý bude Služby na základe Objednávky' 
poskytovať.

4. Miestom dodania prekladateľských služieb je adresa organizačnej zložky podniku, ktorej sa 
právny úkon týka, Karloveská 2, 842 17 Bratislava (ďalej len „Miesto dodania“). Miestom 
dodania tlmočníckych služieb je Miesto dodania alebo aj iné miesto dodania určené 
Objednávateľom v Objednávke.

5. Dopravu Poskytovateľa z Miesta dodania na iné miesto dodania určeného Objednávateľom 
v Objednávke, na ktorom sa budú poskytovať Služby, a späť zabezpečí Objednávateľ na svoje 
náklady.
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Článok VI. 
CENA

1. Finančný limit za poskytované Služby je stanovený dohodou Zmluvných strán v súlade so 
zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s Prílohou č. 1 
Rámcovej dohody:

FINANČNÝ LIMIT BEZ DPH: 6 230,00 EUR
(Slovom: šesťtisícdvestotridsať eur)
(ďalej ako „Finančný limit“).

2. Finančný limit uvedený v bode 1. tohto článku Rámcovej dohody je konečný. Zmena Finančného 
limitu je možná len za podmienok definovaných v zákone o verejnom obstarávaní formou dodatku 
k Rámcovej dohode.

3. Cena Služby bude vypočítaná podľa množstva poskytnutej Služby na základe Objednávky 
a jednotkovej ceny za Služby bez DPH, uvedenej v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody (ďalej len 
„Cena Služby“).

4. K Cene Služby bude pripočítaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov.

5. V Cene Služby sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady súvisiace s predmetom plnenia, 
poplatky, dane a primeraná zisková prirážka Poskytovateľa, taktiež aj náklady na dopravu do/z 
Miesta dodania, okrem nákladov na dopravu podľa článku V. bodu 5 Rámcovej dohody, náklady 
vyplývajúce z podnikateľského rizika Poskytovateľa ako aj ostatné náklady súvisiace s predmetom 
Rámcovej dohody tu neuvedené.

6. Celková cena za poskytnuté Služby počas celej doby trvania Rámcovej dohody nemôže presialmuť 
Finančný limit uvedený v bode 1. tohto článku Rámcovej dohody.

7. Poskytovateľ berie na vedomie, že Služby môžu byť sčasti financované z finančných prostriedkov 
Projektu ProDaM -Protect Danube and Morava, v rámci programu INTERREG V-A SK -AT.

Článok VIL
PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Fakturácia bude vykonávaná vo forme samostatných faktúr vystavených Poskytovateľom vo výške 
rovnajúcej sa skutočne dodanej a prevzatej Služby Objednávateľom. Poskytovateľ má právo 
fakturovať po každom poskytnutí Služby, ktoré poskytoval na základe Objednávky Objednávateľa. 
Vystavená faktúra je splatná v lehote 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 
Objednávateľovi.

2. Fakturovaná cena za skutočne poskytnuté Služby bude pozostávať z ceny za tlmočnícke služby 
a z ceny za prekladateľské služby a bude vypočítaná na základe jednotkových cien podľa Prílohy 
č. 1 Rámcovej dohody.

3. Mernou jednotkou pri prekladateľských službách je jedna normostrana, ktorou sa rozumie 1 800 
znakov vrátane medzier prekladu (t. j. 30 riadkov, po 60 úderov). Nedokončená normostrana sa 
pre účely fakturácie podľa Rámcovej dohody považuje za celú normostranu.

4. Mernou jednotkou pri tlmočníckych službách je 1 hodina a 1 deň (8 hodín).
5. Predmetom fakturácie môže byť len čas skutočne strávený poskytovaním tlmočníckych služieb 

Objednávateľovi a nie čas potrebný na oboznámenie sa s podkladmi a štúdium odbornej 
terminológie. Poskytovateľovi nevzniká ani nárok na náhradu za stratu času pri doprave na miesto 
dodania Služieb podľa článku V. bod 4. a 5. Rámcovej dohody.

6. Poskytovateľovi vznikne právo na vystavenie faktúr dňom poskytnutia Služby na určenom mieste 
dodania a podpísaním dodacieho dokladu oprávnenými osobami oboch Zmluvných strán 
v zmysle článku I. Rámcovej dohody .

7. Úhrada faktúry za poskytnuté Služby v zmysle Rámcovej dohody je realizovaná formou 
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry na účet Poskytovateľa uvedený
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v článku I. Rámcovej dohody. Za deň úhrady bude považovaný deň odpisu finančných 
prostriedkov z účtu Objednávateľa.

8. Faktúra musí obsahovať: odvolanie sa na túto Rámcovú dohodu s uvedením čísla Rámcovej 
dohody Objednávateľa, číslo príslušnej čiastkovej Objednávky, obchodné meno Objednávateľa a 
Poskytovateľa, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo, číslo faktúry', deň jej vystavenia a splatnosti, označenie 
banky a číslo účtu v tvare 1BAN, fakturovanú sumu, pečiatku a podpis oprávnenej osoby, 
špecifikáciu fakturovanej Ceny Služby, presnú identifikáciu miesta dodania, dodací doklad a kópiu 
Objednávky Objednávateľa.

9. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, najmä podľa § 74 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. bude 
obsahovať nesprávne, či neúplné údaje a doklady určené všeobecne záväzným právnym predpisom 
alebo Rámcovou dohodou je Objednávateľ oprávnený ju v lehote do 7 (siedmich) dní vrátiť 
Poskytovateľovi na doplnenie s tým, že lehota splatnosti faktúry' sa preruší a nová lehota splatnosti 
začne plynúť dňom doručenia doplnenej a opravenej faktúry.

10. Objednávateľ v súvislosti s fakturáciou neodmietne prijať elektronickú faktúru vyhotovenú 
Poskytovateľom v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EU zo 16. apríla 
2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní (Ú. v. EU L 133, 06.05.2014), pokiaľ táto 
bude spĺňať ostatné náležitosti v zmysle tohto článku Rámcovej dohody. Zmluvné strany sú pri 
fakturácii povinné dodržiavať ustanovenia zákona číslo 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej 
fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov a po vytvorení 
centrálneho ekonomického systému bude fakturácia prebiehať prostredníctvom tohto systému, 
pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva.

11. Objednávateľ na plnenie predmetu tejto Rámcovej dohody neposkytne Poskytovateľovi preddavok 
ani zálohu.

Článok VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby podľa požiadaviek Objednávateľa v náležitej kvalite, 
množstve a v súlade s podmienkami Rámcovej dohody.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že osoby, ktoré budú poskytovať Služby podľa Rámcovej dohody, budú 
prekladateľmi a tlmočníkmi zapísanými v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom 
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne 
predložiť potrebné doklady na preukázanie takejto odbornej spôsobilosti kedykoľvek ho o to 
Objednávateľ požiada.

3. Poskytovateľ zodpovedá za to, aby osoba, ktorá v jeho mene poskytuje Služby podľa Rámcovej 
dohody na základe Objednávky mala znalosti z odbornej terminológie z oblasti vodného 
hospodárstva, matematického modelovania, prúdenia vody, európskych projektov, leteckého 
meračského snímkovania, geodézie a pod. technických oblastí.

4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že použije všetky podkladové alebo referenčné dokumenty poskytnuté 
alebo odporučené Objednávateľom, a že vyvinie všetko úsilie potrebné na preštudovanie ďalších 
informačných zdrojov odporučených Objednávateľom.

5. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní Služby.
6. Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť ním poskytnutých podkladov.
7. S poskytnutými podkladmi Poskytovateľ nie je oprávnený nakladať inak ako za účelom vykonania 

Služby. Poskytovateľ nie je oprávnený podklady sprístupniť tretím osobám, s výnimkou tretích 
osôb, ktoré prišli do styku s takýmito informáciami za účelom ich prekladu, jazykovej korekcie 
alebo inej úpravy textu, a to ani po skončení platnosti Rámcovej dohody.

8. Poskytovateľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom zdržaní, či 
iných skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť zabezpečenie úspešného poskytnutia Služby podľa 
Rámcovej dohody.

9. V prípade zrušenia Objednávky Služby pred samotným začiatkom výkonu Služby neprináleží 
Poskytovateľovi storno poplatok.

10. Pri dodaní Služby Poskytovateľ zabezpečí odovzdanie dokladov potrebných na prevzatie Služby 
Objednávateľom.

11. Vykonanie/dodanie Služby sa bude potvrdzovať zápisom o odovzdaní a prevzatí Služby na 
základe dodacieho listu, ktorý odsúhlasia a potvrdia oprávnené osoby oboch Zmluvných strán.
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Vykonanie sa bude považovať za splnené dodaním Služby na určenom mieste plnenia a 
podpísaním dodacieho listu. Dodací list bude podkladom pre vyhotovenie faktúry.

12. Druh a množstvá Služby, ktoré má Poskytovatel’ dodať budú dohodnuté v jednotlivých 
čiastkových písomných Objednávkach. Sumár čiastkových Objednávok nesmie prekročiť celkovo 
dohodnutý' Finančný limit uvedený v článku VI. bode 1, Rámcovej dohody.

13. V prípade, že Poskytovateľ nebude môcť zabezpečiť poskytnutie Služby, zabezpečí Poskytovateľ 
s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa dodanie Služby iným Poskytovateľom.

14. Poskytovateľ berie na vedomie, že v prípade externého financovania služieb bude musieť strpieť 
výkon kontroly/auditu súvisiaci s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti Zmluvy o financovaní zo zdrojov Európskej únie, a to oprávnenými osobami, ktorými 
sú najmä zástupcovia Európskej komisie, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi SR a EU a iné poverené osoby v zmysle podmienok 
poskytovateľa finančných prostriedkov EÚ, aj mimo nej a bezodkladne im poskytnúť všetku 
potrebnú súčinnosť.

Článok IX.
ZODPOVEDNOSŤ ZA POSKYTNUTIE SLUŽBY

1. Poskytovateľ je povinný poskytovať Služby v zmysle tejto Rámcovej dohody kvalitne 
a s vynaložením odbornej starostlivosti, v súlade s právnymi predpismi, technickými normami 
a dobrými mravmi.

2. Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti 
s vadami poskytnutej Služby alebo iných úkonov vykonaných Poskytovateľom a ním poverenou 
osobou podľa Rámcovej dohody.

3. Objednávateľ je povinný oznámiť (reklamovať) Poskytovateľovi vady poskytnutej Služby podľa 
Rámcovej dohody písomne (e-mailom), bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil, najneskôr 
však do 5 pracovných dní od poskytnutia Služby.

4. V prípade riadneho písomného oznámenia vád poskytnutej Služby a iných úkonov vykonaných 
Poskytovateľom podľa tejto Rámcovej dohody (vyhotovené preklady majú vady, ak napr. neboli 
vyhotovené v súlade s Objednávkou v zodpovedajúcej terminologickej, štylistickej, gramatickej 
alebo významovej kvalite alebo nie sú v súlade s touto Rámcovou dohodou) má Objednávateľ 
právo požadovať nápravu a Poskytovateľ povinnosť odstrániť vady do 3 pracovných dní od 
oznámenia.

5. Poskytovateľ je povinný začať s odstraňovaním vád poskytnutej Služby a iných úkonov 
vykonaných Poskytovateľom podľa tejto Rámcovej dohody bez zbytočného odkladu od 
oznámenia.

6. Ak Poskytovateľ neodstráni vady v lehote určenej podľa bodu 4 tohto článku Rámcovej dohody, je 
Objednávateľ oprávňený po písomnej výzve adresovanej Poskytovateľovi vykonať odstránenie 
vád samostatne alebo ich vykonaním poveriť tretiu osobu. Takto vzniknuté náklady je 
Poskytovateľ povinný uhradiť Objednávateľovi do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry 
o ich vyúčtovaní. Ustanovenie tohto článku Rámcovej dohody nemá vplyv na zodpovednosť 
Poskytovateľa za ďalšie vady.

Článok X.
ZMLUVNÉ SANKCIE A NÁHRADA ŠKODY

1. Porušenie povinnosti Poskytovateľa dodať Objednávateľovi Služby v množstve, druhu, mieste 
dodania a čase plnenia v súlade s podmienkami Rámcovej dohody sa na základe dohody 
Zmluvných strán považuje za podstatné porušenie tejto Rámcovej dohody.

2. Pre prípad porušenia povinnosti Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi prekladateľské služby 
v množstve, druhu, mieste dodania a čase dodania v súlade s podmienkami tejto Rámcovej 
Dohody je Poskytovateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15,00 Eur za 
každý, čo i len začatý deň porušovania tejto zmluvnej povinnosti.

3. Pre prípad porušenia povinnosti Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi tlmočnícke služby v 
množstve, druhu, mieste dodania a čase dodania v súlade s podmienkami tejto Rámcovej Dohody 
je Poskytovateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 150,00 Eur za každé 
porušenie tejto zmluvnej povinnosti.
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4. Objednávateľje oprávnený nie však povinný si svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty uplatniť.
5. Zmluvná pokuta je splatná najneskôr piaty (5.) pracovný deň odo dňa jej písomného uplatnenia 

u Poskytovateľa.
6. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu 

vznikne porušením zabezpečovanej povinnosti zo strany Poskytovateľa. Objednávateľ má nárok 
na náhradu škody v celom jej rozsahu (a teda aj škody presahujúcej zmluvnú pokutu), ktorá 
vznikla v dôsledku porušenia povinnosti Poskytovateľa zabezpečenej zmluvnou pokutou.

7. Pri nedodržaní termínu úhrady faktúry Objednávateľom, môže si Poskytovateľ uplatniť nárok na 
úrok z omeškania v zmysle § 369a Obchodného zákonníka vo výške aktuálnej sadzby zákonných 
úrokov z fakturovanej ceny bez DPH za každý začatý' deň omeškania.

Článok XI.
UKONČENIE RÁMCOVEJ DOHODY

1. Túto Rámcovú dohodu je možné ukončiť:
a) písomnou dohodou Zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode,
b) písomnou výpoveďou Objednávateľa Rámcovej dohody aj bez uvedenia dôvodu. 

Výpovedná doba je 30 (tridsať) kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň po 
doručení výpovede Poskytovateľovi.

c) odstúpením od Rámcovej dohody ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, z dôvodov 
uvedených v tejto Rámcovej dohode alebo podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 
Odstúpenie od Rámcovej dohody musí byť písomné s uvedením dôvodu odstúpenia od 
Rámcovej dohody a doručené druhej Zmluvnej strane.

2. Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže od Rámcovej dohody odstúpiť v prípade, ak.
a) bol na majetok Zmluvnej strany vyhlásený konkurz,
b) bolo proti Zmluvnej strane začaté konkurzné konanie,
c) bol proti Zmluvnej strane pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie 

konkurzu,
d) Zmluvná strana ako právnická osoba oprávnená podnikať je v likvidácii.

3. Objednávateľ môže od Rámcovej dohody odstúpiť v prípade, ak:
a) Poskytovateľ podstatne porušil ustanovenia Rámcovej dohody, za ktoré sa považuje 

predovšetkým neplnenie podľa Rámcovej dohody riadne a/alebo včas, v dohodnutom 
množstve a kvalite (akosti),

b) Poskytovateľ postúpi práva a povinnosti z Rámcovej dohody v rozpore s článkom XII. bod 
12 Rámcovej dohody

c) došlo k porušeniu zákonnej povinnosti Poskytovateľa vyplývajúcej pre Poskytovateľa z 
tejto Rámcovej dohody alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Rámcovej dohody a v 
prípadoch vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. Každé porušenie povinnosti, ktoré je v Rámcovej dohode sankcionované zmluvnou pokutou sa 
považuje za podstatné porušenie Rámcovej dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ 
je oprávnený od Rámcovej dohody odstúpiť kedykoľvek počas trvania porušenia zmluvnej 
povinnosti, ktorá je dôvodom pre odstúpenie, teda nielen v lehote „bez zbytočného odkladu“.

5. Účinky odstúpenia od Rámcovej dohody nastávajú momentom jeho doručenia druhej Zmluvnej 
strane. Odstúpením od Rámcovej dohody nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa 
náhrady škody spôsobenej porušením povinností Poskytovateľa.

6. Zánikom Rámcovej dohody nezaniká povinnosť Zmluvných strán vysporiadať vzájomné vzťahy, 
ktoré vznikli na jej základe a/alebo z nej vyplývajú.

Článok XII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a 
ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v 
Centrálnom registri zmlúv.
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2. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Rámcová dohoda vrátane jej príloh je povinne 
zverejňovanou zmluvou podľa č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infonnáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jej 
zverejnením vyjadrujú súhlas.

3. Rámcovú dohodu možno meniť alebo dopĺňať iba na základe vzájomne odsúhlasených písomných 
dodatkov obidvoch Zmluvných strán, pri dodržaní ustanovení príslušných právnych predpisov.

4. Právne vzťahy medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, ktoré nie sú upravené v tejto Rámcovej 
dohode sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných príslušných 
právnych predpisov.

5. Ak niektoré z ustanovení Rámcovej dohody je alebo sa stane úplne alebo sčasti neplatné a/alebo 
neúčinné a/alebo neuplatniteľné, takáto neplatnosť, neúčinnosť a/alebo nevykonateľnosť nemá za 
následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení tejto Rámcovej dohody (alebo 
zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia). V takomto prípade sa obe Zmluvné strany zaväzujú 
bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný 
účel sledovaný uzavretím Rámcovej dohody a dotknutým ustanovením v čase uzatvorenia 
Rámcovej dohody.

6. Zmluvné strany sa pri plnení tejto Rámcovej dohody zaväzujú striktne dodržiavať platné právne 
predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne 
ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať 
všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.

7. Poskytovateľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, 
zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Poskytovateľa pri poskytovaní plnenia podľa 
tejto Rámcovej dohody pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Rámcovej dohody 
neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať 
finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, . alebo poskytovať akékoľvek 
výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej 
strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, 
správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii 
za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo 
navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za 
účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Rámcovej dohody.

8. Poskytovateľ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek 
podozrenie na porušenie povinností podľa bodov 6. a 7. tohto článku Rámcovej dohody alebo 
akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Poskytovateľa podľa bodu 7. tohto 
článku Rámcovej dohody ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení 
podozrenia.

9. Akékoľvek preukázané konipčné správanie Poskytovateľa alebo porušenie povinností podľa 
bodov 6., 7. a 8., 'tohto článku Rámcovej dohody sa považuje za podstatné porušenie tejto 
Rámcovej dohody (Protikorupčná doložka).

10. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory' vyplývajúce z tejto Rámcovej dohody budú riešiť 
jednaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi na 
základe tejto Rámcovej dohody sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11. Písomnosti v zmysle Rámcovej dohody sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v článku 
I. Rámcovej dohody, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej 
osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného 
doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme 
zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za 
doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

12. Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť práva a povinnosti z tejto Rámcovej 
dohody na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom 
prípade sa konanie Poskytovateľa považuje za porušenie tejto Rámcovej dohody podstatným 
spôsobom.

13. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom a ich 
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto 
Rámcovej dohode je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch Zmluvných strán sú 
dostatočne zrozumiteľné.
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14. Zmluvné strany sú povinné zachovať v tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré im boli 
poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti s touto Rámcovou dohodou, alebo s ktorými sa 
oboznámili počas plnenia Rámcovej dohody, resp. ktoré súvisia s predmetom ich plnenia s 
výnimkou nasledujúcich prípadov:

a) ak je poskytnutie informácie vyžadované od dotknutej Zmluvnej strany právnymi 
predpismi (napr. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov);

b) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti 
mlčanlivosti dotknutej Zmluvnej strany;

c) ak je infonnácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej Zmluvnej strany (vrátane 
právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou 
profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo, ak sa voči dotknutej Zmluvnej strane 
zaviazali povinnosťou mlčanlivosti;

d) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého 
je dotknutá Zmluvná strana účastníkom;

e) ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej Zmluvnej strany.
15. Rámcová dohoda je vyhotovená v Štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 

Objednávateľ prevezme dva (2) rovnopisy Rámcovej dohody a Poskytovateľ prevezme dva (2) 
rovnopisy Rámcovej dohody.

16. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Rámcovú dohodu pred jej podpísaním riadne prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

17. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody je:
Príloha č. 1: Cenová ponuka Poskytovateľa predložená dňa ( [(fotokópia)

v Bratislave dňa V dňa
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, LEXMAN, s.r.o.
štátny nndniiE

Pol

Ing. Ladislav Glinda
riaditeľ odštepného závodu

8



?h%lu e./

Cenová ponuka

Predmet zákazky Projekt ProDaM -tlmočnícke a prekladateľské služby

Obchodné meno uchádzača LEXMAN, s.r.o.

Adresa/sídlo uchádzača Vajnorská 100/B, 83104 Bratislava

Informácie o DPH Som platca DPH v SR

Položka Cena v EUR bez DPH Cena spolu v EUR s DPH
Konzekutívne tlmočenie - 
cena za a hodinu výkonu 35,oo 42,00
Preklad - cena za preklad 1 
normostrany textu 13,00 15,60

V Bratislave dňa Podpis




