Rámcová zmluva o poskytovaní služieb (č. 56/2018/UR/Z/P)
uzatvorená podľa §-u 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
uzavretá medzi

Zmluvné strany
Objednávateľ:

Národná zoologická záhrada Bojnice

sídlo:

Zámok a okolie 6, 072 01 Bojnice

v zastúpení:

Ing. Milan Šovčík (riaditeľ)

IČO:

00358011

DIČ:

2021162891

bankové spojenie:

Štátna pokladnica

číslo účtu:

SK80 8180 0000 0070 0039 0477

právna forma:

príspevková organizácia Ministerstva životného prostredia SR

(ďalej len „objednávateľ“)

Poskytovateľ:

Živá planina

sídlo:

Ratkovské Bystré 156, 982 66 Ratkovské Bystré

v zastúpení:

Ing. Marcel Boroš (predseda)

IČO:

37 819 186

DIČ:

2021564644

bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

číslo účtu:

SK72 0900 0000 0005 1077 9464

reg. : vložka č.

VVS/1-900/90-17466-1

právna forma:

občianske združenie

(ďalej len „poskytovateľ“)

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu ako aj
spôsobilosť na právne úkony s ňou súvisiace nie sú žiadnym spôsobom obmedzené alebo
vylúčené.
2. Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejnú súťaž na
poskytovanie služieb: „zber vzoriek“.
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3. Na predmetný postup zadávania zákazky predložil cenovú ponuku aj Poskytovateľ. Na
základe vyhodnotenia cenových ponúk predložených v predmetnom postupe zadávania
zákazky bol Poskytovateľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač. Zmluvné strany uzavretím
tejto zmluvy o poskytovaní služieb prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob
realizácie predmetu zmluvy v zmysle vyhlásenej súťaže.
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa, že pre objednávateľa vykoná na
základe jednotlivých písomných objednávok Objednávateľa (vzor objednávky je prílohou
č.1 tejto zmluvy), na mieste určenom objednávateľom činnosť: zber vzoriek, a inú
súvisiacu činnosť podľa tejto zmluvy v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa,
ktoré sú prílohou č.2 tejto zmluvy a záväzok objednávateľa, zaplatiť poskytovateľovi
riadne a včas odmenu.
2. Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok poskytovateľa, že pre objednávateľa vykoná tieto
činnosti:
- zber vzoriek v min. počet 2 000 ks.
Článok III.
Odmena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že za činnosti poskytovateľa uvedené v predmete zmluvy patrí
poskytovateľovi zmluvná odmena vo výške 18 600,00 -€. K tejto odmene nebude
poskytovateľ účtovať objednávateľovi daň z pridanej hodnoty z dôvodu, že nie je jej
platiteľom. V odmene pre poskytovateľa sú zahrnuté všetky náklady na výkon činnosti
podľa tejto zmluvy.

Položka

2000 ks vzoriek

jednotková cena za vzorku v Eur bez DPH
DPH 20 %

9,30
--

jednotková cena za vzorku v Eur s DPH
celková cena v Eur bez DPH
DPH 20 %

9,30
18 600,00
--

celková cena v Eur s DPH

18 600,00

2. Objednávateľ sa zaväzuje platiť odmenu poskytovateľovi na základe faktúry – daňového
dokladu, vystavenej poskytovateľom na objednávateľa v lehote 30 dní od doručenia
faktúry. Faktúra daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu
v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi túto oblasť. V prípade, že faktúra nebude
obsahovať všetky náležitosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie.
V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti preruší a nová lehota splatnosti začne plynúť
odo dňa doručenia opravenej faktúry.
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3. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ktorejkoľvek faktúry poskytovateľa, má
poskytovateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % denne z nezaplatenej splatnej
pohľadávky voči objednávateľovi, za každý deň omeškania. Objednávateľ sa zaväzuje úrok
z omeškania zaplatiť v lehote určenej poskytovateľom.
4. Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť úplne alebo z časti svoje peňažné pohľadávky,
alebo iné práva alebo povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy bez predchádzajúceho
písomného súhlasu objednávateľa.
Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy prostredníctvom svojich
pracovníkov alebo tretích osôb.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať činnosti podľa tejto zmluvy invazívnou formou (napr.
biologické vzorky tkaniva) a neinvazívnou metódou - formou (napr. zberom trusu).
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť poskytovateľovi pre výkon činností podľa
tejto zmluvy
4. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať činnosť v dvoch obdobiach (sezóna apríl – október)
a počas trvania tejto zmluvy.
5. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať zber vzoriek na základe pokynov Objednávateľa, resp.
ním poverenej osoby, ktorá urči spôsob zberu vzoriek (napr. spôsob zberu a odberu,
označenie, preprava, ...).
6. Poskytovateľ sa zaväzuje každý zber vopred ohlásiť Objednávateľovi (min.
prostredníctvom tel.) resp. ním určenej osobe, ktorej sa Poskytovateľ zaväzuje následne
v jeho sídle odovzdať všetky zozbierané vzorky, bezprostredne po ukončení zberu.
7. Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy, má
oprávnenie vykonávať činnosti, ktoré má vykonať pre Objednávateľa poskytovateľ podľa
tejto zmluvy, čo preukazuje platným výpisom z obchodného/živnostenského registra
poskytovateľa, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
8. Právne vzťahy, práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi SR ako i
príslušnými
nariadeniami
ES.
Zhotoviteľ
je
povinný
strpieť
výkon
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami, službami kedykoľvek počas
platnosti zmluvy uzatvorenej medzi objednávateľom ako prijímateľom nenávratného
finančného príspevku a poskytovateľom príspevku, a to oprávnenými osobami v zmysle
Všeobecných zmluvných podmienok (ktoré tvoria prílohu Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku) a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.“ Oprávnené
osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly,
d) Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
f) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až písmene d) tohto bodu v
súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
Článok V.
Doba platnosti zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 24 mesiacov od
nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania finančnej odmeny uvedenej v čl. III
bod 1. tejto zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
2. Zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán.
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3. Zmluva zaniká aj jednostranným písomným odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany od
zmluvy bez udania dôvodu. Odstúpenie je účinné od dňa doručenia druhej zmluvnej
strane alebo márnym uplynutím lehoty na prevzatie zásielky na pošte.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluve porozumeli, s jej obsahom súhlasia, majú plnú
spôsobilosť na právne úkony, sú oprávnení zmluvu uzavrieť, ich zmluvné prejavy sú
dostatočne zrozumiteľné, vážne a určité, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny
úkon je urobený v predpísanej forme.
2. Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení a ostatných všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
3. Zmluva je platná a účinná dňom podpísania zmluvnými stranami.
4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou formou, dodatkom k
tejto zmluve, ktorý bude obojstranne odsúhlasený zmluvnými stranami a stane sa
súčasťou tejto zmluvy.
5. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán dostane po
jednom vyhotovení.
6. Zmluva bola uzavretá zo slobodnej vôle Zmluvných strán, určite a vážne, bez skutkového
a právneho omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Túto skutočnosť
Zmluvné strany potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Bojniciach, dňa:

V Ratkovskom Bystrom, dňa:

---------------------------------------------Objednávateľ
Ing. Milan Šovčík
Národná zoologická záhrada Bojnice

-------------------------------------------Poskytovateľ
Ing. Marcel Boroš
Živá planina

Zoznam príloh:
Príloha č.1 – vzor objednávky objednávateľa k rámcovej zmluve
Príloha č. 2 – faksimile návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3 – faksimile výpis z Evidencie občianskych združení
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Príloha č.1 – vzor objednávky objednávateľa k rámcovej zmluve

Objednávka č.:............zo dňa:......................

Objednávateľ:

Národná zoologická záhrada Bojnice

sídlo:

Zámok a okolie 6, 072 01 Bojnice

v zastúpení:

Ing. Milan Šovčík (riaditeľ)

IČO:

00358011

DIČ:

2021162891

bankové spojenie:

Štátna pokladnica

číslo účtu:

SK80 8180 0000 0070 0039 0477

právna forma:

príspevková organizácia Ministerstva životného prostredia SR

(ďalej len „objednávateľ“)

Poskytovateľ:
sídlo:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:
reg. : vložka č.
právna forma:
(ďalej len „poskytovateľ“)

Objednávame si u Vás:
názov služby/

množstvo/

jednotková cena bez DPH/ spolu bez DPH/ termín dodania služby

objednal:...................

prijal:...................................

dátum a miesto zhotovenia: ...................
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