RÁMCOVÁ DOHODA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB
uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ObZ“) a podľa §§ 56 a 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“)
1. Objednávateľ:
So sídlom:
Doručovacia adresa:
IČO:
Zapísaný v:
V mene koná:
Bankové spojenie:

Kontaktná osoba:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 6, Bratislava 814 55
Nevädzová 5, 814 55 Bratislava
30854687
Registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej
republiky
(Rozpočtová organizácia)
Ing. Norbert Tinka (generálny riaditeľ ako jediný štatutár)
Štátna pokladnica
IBAN z ktorého sa uhrádzajú platby: SK35 8180 0000 0070
0021 1061
IBAN na ktorý sa prijímajú platby: SK57 8180 0000 0070
0021 1053
(Objednávateľ nie je platcom DPH)
Milan Bogdalík
Telefón: 02/2043 1921
E-mail: milan.bogdalik@ia.gov.sk,

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“),
2. Poskytovateľ:
so sídlom:
IČO:
Zapísaný v:
V mene koná:
Bankové spojenie:
Kontaktná osoba:

.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
....................................................... (...........................)
IBAN: .......................................................
(Poskytovateľ je/nie je platcom DPH)
.......................................................
Telefón: .......................................................
E-mail: .......................................................

(ďalej len „poskytovateľ“)
(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spoločne aj ako „účastníci dohody“),
uzatvárajú túto rámcovú dohodu na poskytnutie služieb (ďalej len ako „dohoda“).

Sídlo: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Adresa: Špitálska 6I814 55 Bratislava
tel.: 02 2043 1100 I e-mail: info@ia.gov.skI http: www.ia.gov.sk

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1.1 Účastníci dohody uzatvárajú túto dohodu ako výsledok verejného obstarávania
na predmet zákazky: „Revízie elektrických spotrebičov“ (ďalej aj ako „verejné
obstarávanie“), vykonaného verejným obstarávateľom - objednávateľom v súlade so ZVO.

2.1

2.2

Článok 2
Právny rámec
Vzájomné vzťahy účastníkov dohody sa riadia ustanoveniami ZVO a ObZ – najmä
ustanoveniami o kúpnej zmluve. Vzájomné práva a povinnosti a nároky vzniknuté na
základe alebo v súvislosti s dohodou medzi objednávateľom a poskytovateľom sa riadia
touto dohodou, všetkými dokumentmi, na ktoré dohoda odkazuje a právnymi predpismi
SR a EÚ v ich platnom znení.
V prípade, že počas platnosti dohody dôjde k zmene právnych predpisov vydaných
príslušnými orgánmi Slovenskej republiky alebo Európskej únie, účastníci dohody sa
zaväzujú odo dňa nadobudnutia ich platnosti a účinnosti postupovať podľa novoprijatého
platného právneho predpisu. V prípade, že pri zmene právnych predpisov bude
ktorýkoľvek z účastníkov dohody považovať za účelné upraviť dohodu dodatkom,
zaväzujú sa účastníci dohody uzatvoriť dodatok k dohode v rozsahu zosúladenia
s platnými právnymi predpismi.
Článok 3
Predmet dohody

3.1

Predmetom tejto dohody je:
a) záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi služby v rozsahu a špecifikácii
v zmysle prílohy č. 1: „Opis predmetu zákazky“ tejto dohody na základe objednávok
objednávateľa podľa článku 5 tejto dohody,
b) záväzok objednávateľa umožniť poskytovateľovi poskytnutie služieb a zaplatiť zaň
dohodnutú kúpnu cenu podľa článku 4 tejto dohody, a to za podmienok dohodnutých
v tejto dohode,
c) záväzok účastníkov dohody na plnenie ďalších povinností vyplývajúcich z tejto
dohody.
(ďalej len „predmet dohody“)

3.2

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby, ktoré sú predmetom dohody:
a) v požadovanom množstve a kvalite, ktorá zo strany objednávateľa nebude vyžadovať
žiadne ďalšie odborné zásahy,
b) v súlade s platnou a účinnou legislatívou vzťahujúcou sa k predmetu dohody,
c) s odbornou starostlivosťou,
d) oprávnenými osobami na výkon daných služieb.

3.3

Ďalšia špecifikácia predmetu dohody uvedeného v bode 3.1 písm. a) tejto dohody je
uvedená v prílohe č. 1 tejto dohody.

4.1

Článok 4
Kúpna cena a platobné podmienky
Celková kúpna cena za celý predmet dohody je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení
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neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, je dohodou
účastníkov dohody vo výške:
suma bez DPH ................... EUR
suma s DPH
................... EUR
Sadzba DPH ................... %
DPH
................... EUR
4.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že cenu za predmet dohody zaplatí poskytovateľovi formou
bezhotovostného platobného prevodu na bankový účet poskytovateľa, ktorý je uvedený
v záhlaví tejto dohody. Kúpna cena za predmet dohody bude uhrádzaná formou
čiastkových faktúr vystavených poskytovateľom na základe jednotlivých objednávok
objednávateľa, v ktorých určí množstvo a špecifikáciu objednaných služieb. Celkovo
uhradená cena bude závisieť od množstva objednaných a reálne poskytnutých služieb,
pričom poskytovateľ nemá nárok sa domáhať úhrady za služby, ktoré neboli objednané
alebo riadne poskytnuté.

4.3

Cena za jednotlivé položky predmetu dohody, na základe ktorej si je poskytovateľ
oprávnený fakturovať čiastkové ceny za služby riadne poskytnuté v zmysle objednávky,
je upravená v cenovej ponuke poskytovateľa, ktorá tvorí prílohu číslo 3 tejto dohody,
a bola poskytovateľom/uchádzačom predložená v rámci verejného obstarávania
predmetu tejto dohody.

4.4

Poskytovateľ vystaví faktúru až po riadnom poskytnutí objednaných služieb určených
v objednávke a ich riadnom prevzatí objednávateľom. Podkladom pre vystavenie faktúry
je objednávateľom potvrdené poskytnutie služieb uvedené v zápisnici o vykonanej službe
podľa bodu 5.7 tejto dohody. Faktúra je splatná v lehote 30 dní odo dňa jej riadneho
doručenia na adresu: Nevädzová 5, Bratislava, PSČ: 814 55, Slovenská republika. Na
účely fakturácie sa za deň poskytnutia predmetu dohody považuje deň podpísania
zápisnice o vykonanej službe. Poskytovateľ vystaví faktúru za každú objednávku
samostatne.

4.5

Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak doručená faktúra
nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť
faktúru poskytovateľovi na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť
nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení objednávateľovi. Súčasťou
faktúry je zápisnica o vykonanej službe za fakturovanú časť predmetu dohody. Za dátum
úhrady kúpnej ceny sa považuje pripísanie celej fakturovanej čiastky na účet
poskytovateľa.

4.6

Účastníci dohody sa dohodli, že objednávateľ neposkytne poskytovateľovi na predmet
dohody preddavkovú platbu, ani zálohu.

5.1
5.2

Článok 5
Miesto poskytnutia služieb a ďalšie podmienky
Poskytovateľ sa zaväzuje riadne a včas poskytnúť objednávateľovi objednanú časť
predmetu dohody na základe jednotlivých písomných objednávok objednávateľa.
Objednávka vystavená objednávateľom a doručená poskytovateľovi musí obsahovať
najmä:
a) označenie tejto dohody,
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b) dátum vystavenia objednávky,
c) presné určenie predmetu dohody v súlade s prílohou č. 1 tejto dohody, a to čo do druhu
a množstva.
5.3

Objednávka v zmysle bodu 5.2 bude:
a) vystavená v dvoch vyhotoveniach, ktoré budú zaslané na adresu poskytovateľa. Za
doručenie objednávky sa bude považovať jej doručenie poskytovateľovi.
Poskytovateľ je povinný potvrdiť jedno vyhotovenie objednávky podpisom a doručiť
ho späť na adresu objednávateľa. Druhé vyhotovenie objednávky si ponechá
poskytovateľ, alebo
b) zaslaná prostredníctvom e-mailu, pričom objednávka sa bude považovať za doručenú
okamihom jej doručenia na elektronickú adresu kontaktnej osoby poskytovateľa.
Doručenie objednávky bude možné preukázať aj oznámením automatickým
technickým prostriedkom informovania o doručení emailu adresátovi (funkcionalita
MS Outlook potvrdenia o doručení). Poskytovateľ je povinný objednávku potvrdiť
potvrdzujúcim e-mailom.

5.4

Účastníci dohody sa môžu písomne dohodnúť na tom, že objednávanie služieb bude
prebiehať iným postupom ako je uvedené v bodoch 5.1 a 5.2 najmä prostredníctvom
objednávkového formuláru poskytovateľa v listinnej alebo elektronickej podobe.

5.5

Miestom poskytnutia služieb je Nevädzová 5 Bratislava. Ak sa účastníci dohody
nedohodnú inak (písomne alebo telefonicky), poskytovateľ je povinný poskytnúť
objednaný predmet dohody v pracovné dni v čase 9:00 – 11:00 hod. a 13:00 – 16:00 hod.
O presnom termíne poskytnutia služieb bude poskytovateľ informovať objednávateľa
v dostatočnom časovom predstihu vhodným spôsobom.

5.6

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednanú časť predmetu dohody na základe
príslušnej objednávky do miesta plnenia najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa
doručenia objednávky zo strany objednávateľa.

5.7

Riadne poskytnutie predmetu dohody na základe príslušnej objednávky potvrdí
objednávateľ v zápisnici o vykonanej službe, ktorého vzor tvorí prílohu č. 2 tejto dohody.

5.8

Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prijatie objednanej časti predmetu dohody
v prípade, ak je služba v rozpore s objednávkou alebo touto dohodou. Dôvod odmietnutia
prijatia objednanej časti predmetu dohody uvedie objednávateľ v zápisnici o vykonanej
službe.

5.9

V prípade služby pozostávajúcej z výkonu revízie elektrického spotrebiča/zariadenia je
poskytovateľ povinný, do 30 kalendárnych dní po vykonaní revízie elektrického
spotrebiča/zariadenia a elektrického ručného náradia, zabezpečiť pre objednávateľa
vyhotovenie a poskytnutie Protokolu o revízii elektrického spotrebiča revíznym
technikom v zmysle a minimálneho rozsahu uvedeného v prílohe č. 1 dohody.

6.1

Článok 6
Ďalšie práva a povinnosti poskytovateľa
Poskytovateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi predmet dohody v rozsahu
uvedenom v objednávke a to riadne a včas v zmysle článku 5, a umožniť objednávateľovi
prijatie služieb.
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6.2

Poskytovateľ je povinný počas celej doby trvania tejto dohody zabezpečiť, že bude plne
spôsobilý a oprávnený na dodávanie predmetu dohody.

6.3

Poskytovateľ berie na vedomie, že cena za predmet dohody bude uhrádzaná z
verejných prostriedkov, pričom je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania
súvisiaceho s dodávanými službami. Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť výkon finančnej
kontroly príslušným kontrolným orgánom a vytvoriť podmienky pre jej výkon v zmysle
príslušných predpisov Slovenskej republiky a ako kontrolovaný subjekt pri výkone
kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov.

6.4

V prípade, ak poskytovateľ dodáva predmet dohody cez tretie strany, je povinný
zabezpečiť, aby sa povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu podľa tejto dohody
vzťahovala aj na nich.

6.5

Ak sa na poskytovateľa vzťahuje povinnosť registrácie v registri partnerov verejného
sektora, musí byť zapísaný v registri podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ku dňu nadobudnutia platnosti a účinnosti dohody. Poskytovateľ je povinný počas
platnosti a účinnosti dohody spĺňať podmienky stanovené týmto zákonom.

6.6

Poskytovateľ nesmie oznámiť údaje získané od objednávateľa pri svojej činnosti podľa
tejto dohody bez súhlasu objednávateľa iným osobám a/alebo ich využiť pre seba alebo
pre iné osoby, pokiaľ by to bolo v rozpore so záujmami objednávateľa. Táto povinnosť
trvá aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto dohody.

6.7

Poskytovateľ sa zaväzuje zaobchádzať so všetkými osobnými údajmi osôb
participujúcich priamo alebo nepriamo na plnení predmetu dohody, ako aj so všetkými
informáciami a podkladmi, ktoré obdržal v súvislosti s plnením predmetu dohody, ako
s dôvernými a v súlade s platným právnym poriadkom SR zabezpečovať ich riadnu a
primeranú ochranu.

6.8

Poskytovateľ je povinný realizovať plnenie Dohody s náležitou odbornou
starostlivosťou, aby nedošlo k poškodeniu majetku Objednávateľa alebo majetku
zverenému do správy Objednávateľa. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú pri
výkone plnenia Dohody.

6.9

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby osoby poskytujúce služby nenahliadali do
spisovej dokumentácie Objednávateľa a nepoužívali telefónne linky Objednávateľa.

6.10 Poskytovateľ je povinný na základe požiadavky Objednávateľa v prípade podozrenia
z porušenia bodov 6.8 a 6.9 bezodkladne vymeniť osobu poskytujúcu službu.

7.1

7.2

Článok 7
Práva a povinnosti objednávateľa
Objednávateľ je povinný:
a) prevziať riadne poskytnutú časť predmetu dohody v zmysle bodu 5.7 tejto dohody,
b) riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku 4 tejto dohody za jednotlivé
objednávky,
c) poskytnúť súčinnosť potrebnú pre riadne poskytnutie predmetu dohody,
Objednávateľ je oprávnený vystavovať a doručovať objednávky v zmysle článku 5 podľa
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svojich aktuálnych potrieb, pričom sa nezaväzuje objednať predmet dohody v celom
rozsahu.
7.3

8.1

Objednávateľ nie je pri vystavovaní objednávok v zmysle článku 5 viazaný počtom
jednotlivých zariadení, počtom kontrol a revízií uvedených v prílohe č. 1 dohody. Body
4.1, 4.3 a 11.1 týmto nie sú dotknuté.
Článok 8
Zodpovednosť za škodu a započítanie
Účastníci dohody sú povinní uhradiť prípadné škody, ktoré spôsobili porušením
povinností uvedených v dohode druhému účastníkovi dohody v súlade s príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

8.2

Objednávateľ je povinný bezodkladne, potom čo sa o tom dozvedel, oznámiť
Poskytovateľovi nedostatky/porušenia povinností (ďalej texte len ako „Reklamácia“)
najneskôr do 15 dní odo dňa kedy k vzniku nedostatku/porušeniu došlo.

8.3

Poskytovateľ sa zaväzuje v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie
Objednávateľom písomne oboznámiť Objednávateľa so spôsobom jej vybavenia
s popísaním zisteného skutkového stavu a prijatých opatrení.

8.4

Účastníci Dohody sa dohodli na započítaní vzájomných pohľadávok, vyplývajúcich z
tejto dohody, podľa ustanovenia § 364 Obchodného zákonníka. Započítanie zo strany
objednávateľa sa môže vykonať aj spôsobom, že faktúra vystavená poskytovateľom bude
uhradená v zníženej sume o škodu v zmysle tejto dohody spôsobenú poskytovateľom
alebo zmluvnú pokutu.

9.1

Článok 9
Sankcie
V prípade omeškania poskytovateľa s poskytnutím predmetu dohody v dohodnutej lehote
plnenia, vzniká objednávateľovi nárok uplatniť voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 0,03% z ceny neposkytnutého predmetu dohody – neposkytnutej služby jednotlivo
za elektrický spotrebič/zariadenie za každý, aj začatý deň omeškania.

9.2

V prípade omeškania poskytovateľa s poskytnutím Protokolu o revízii elektrického
spotrebiča revíznym technikom v zmysle bodu 5.9 v dohodnutej lehote plnenia, vzniká
objednávateľovi nárok uplatniť voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03%
z ceny služby jednotlivo za vykonanie revízie elektrického spotrebiča/zariadenia za
každý, aj začatý deň omeškania.

9.3

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, vzniká poskytovateľovi nárok
uplatniť voči objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,03% z fakturovanej ceny,
za každý, aj začatý deň omeškania úhrady faktúry, ak sa objednávateľ a poskytovateľ
nedohodnú inak.

Článok 10
Zánik dohody
10.1 Táto dohoda, okrem ustanovení ktorých sa týka bod 10.7, zanikne vyčerpaním sumy
uvedenej v bode 4.1 alebo uplynutím lehoty uvedenej v bode 11.1. Túto dohodu, okrem
ustanovení ktorých sa týka bod 10.6, je možné ukončiť aj predčasne:
a) odstúpením účastníka dohody,
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b) výpoveďou zo strany objednávateľa.
Dohodu je možné ukončiť aj písomnou dohodou účastníkov dohody.
10.2 Účastníci dohody môžu od tejto dohody odstúpiť v súlade s príslušnými ustanoveniami
ObZ. Odstúpenie musí byť druhej strane oznámené písomne v listinnej podobe, inak je
neplatné a musí v ňom byť uvedený aj dôvod, pre ktorý účastník dohody od dohody
odstupuje. Odstúpenie od dohody je účinné dňom, kedy bolo oznámenie o odstúpení od
dohody doručené písomne druhému účastníkovi dohody.
10.3 Odstúpiť od dohody môže ktorýkoľvek účastník dohody pre podstatné porušenie dohody
alebo z dôvodu nemožnosti plnenia dohody. Za podstatné porušenie dohody sa považuje
omeškanie poskytovateľa s plnením predmetu dohody o viac ako 10 kalendárnych dní po
uplynutí lehoty na plnenie predmetu dohody, nesplnenie požiadaviek určených pre
predmet plnenia, omeškanie objednávateľa s platbou o viac ako 30 kalendárnych dní po
uplynutí lehoty splatnosti faktúry alebo opakované nepodstatné porušenie dohody.
Odstúpenie od dohody je účinné dňom doručenia odstúpenia v listinnej podobe druhému
účastníkovi dohody.
10.4 Objednávateľ môže túto dohodu vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je
dva mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola doručená písomná výpoveď poskytovateľovi.
10.5 Účastníci dohody súhlasia, že účinky doručenia výpovede, ako aj odstúpenia od dohody,
nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom
odmietnutia prijatia zásielky adresátom.
10.6 Zánikom alebo predčasným ukončením dohody však nezaniká nárok na náhradu škody
vzniknutej porušením dohody, nezanikajú ustanovenia týkajúce sa voľby práva, riešenia
sporov, ustanovení o záruke, sankcií, povinnosti strpenia výkonu kontroly a ďalších,
ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať dlhšie, ako je uvedené v bode 10.1 alebo
majú trvať aj po ukončení dohody, a ktoré zostávajú medzi účastníkmi dohody platné
a účinné aj počas doby po ukončení dohody v zmysle bodu 10.1.
10.7 Predčasné ukončenie dohody výpoveďou nezbavuje poskytovateľa povinnosti poskytnúť
predmet dohody v zmysle podmienok tejto dohody za všetky objednávky, ktoré boli
poskytovateľovi riadne doručené pred ukončením dohody.
Článok 11
Záverečné ustanovenia
11.1 Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, t.j. na obdobie 24 mesiacov od nadobudnutia
účinnosti tejto dohody, alebo do vyčerpania sumy uvedenej v bode 4.1, podľa toho, ktorá
skutočnosť nastane skôr.
11.2 Táto Dohoda sa riadi a vykladá v súlade so slovenským právnym poriadkom. Vzťahy
účastníkov dohody výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými
ustanoveniami ObZ a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.
11.3 Účastníci dohody sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vyplývajúce z tejto dohody
prednostne formou zmieru prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov alebo
splnomocnených zástupcov. Ak sa spor nevyrieši zmierom, každý z účastníkov dohody
je oprávnený predložiť spor na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
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11.4 Účastníci dohody sa dohodli, že v prípade každej zmeny právnej úpravy a dokumentov,
na ktoré dohoda odkazuje, platí, že právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím
účinnosti zmeny sa spravujú ich účinným znením; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj
nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti zmeny sa však posudzujú podľa
doterajšieho znenia, ak nebude ustanovené inak.
11.5 Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých po ich podpise objednávateľ obdrží
dve vyhotovenia a poskytovateľ obdrží jedno vyhotovenie.
11.6 Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
účastníkov dohody. Dohoda nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
11.7 Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu a jej právnym
dôsledkom, súhlasia s nimi a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
11.8 Účastníci dohody spoločne vyhlasujú, že dohodu uzatvárajú slobodne a vážne, že ju
neuzavreli v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, že dohoda sa svojim obsahom
a účelom neprieči zákonu, ani ho neobchádza. Účastníci dohody zároveň vyhlasujú, že
majú plnú spôsobilosť na právne úkony a že dohodu podpísali osoby oprávnené konať v
ich mene.
11.9 Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody stalo neplatným alebo
nevymožiteľným, táto skutočnosť nespôsobí neplatnosť ani nevymožiteľnosť ostatných
ustanovení dohody, ak nevyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky inak.
Účastníci dohody sú povinní bez zbytočného odkladu nahradiť neplatné ustanovenia
ustanoveniami platnými tak, aby sa čo najmenej odlišovali od pôvodných ustanovení,
majúc vždy na zreteli predmet a účel tejto dohody.
11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody sú:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 – Zápisnica o vykonanej službe
Príloha č. 3 – Cenová ponuka

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

V Bratislave dňa .....................................

V............................. dňa........................

..................................................................
Ing. Norbert Tinka
generálny riaditeľ

...............................................................
meno priezvisko
funkcia
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