č.

MINISTERST VO OBRANY SR
Č. p.: AA-1725-25/2014 OOVM

liS SAP: 6900000153

Výtlačok číslo:

1

Počet

listov: 6
Prílohy: 1/1

Rámcová dohoda č. 2014/543
uzatvorená v zmysle
ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov

Článok I
Zmluvné strany
Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Ing. Pavel KAVACKÝ
Zastúpený:
riaditeľ Akvizičnej agentúry Ministerstva obrany SR
na základe plnomocenstva ministra obrany
č. KaMO 16- 108/2013 zo dňa 18. marca 2013
vo veciach objednávania , fakturácii a reklamácii:
objednávateľa
za
Osoba oprávnená konať
Riaditeľ Úradu centrálnej logistiky Ministerstva obrany SR,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Ing. Roman ČIERNIK
(dočasne preložený) tel.: 0960/311540;
e-mail: roman.ciernik@mil.sk
alebo osoba ním poverená
Osoba oprávnená konať za objednávateľa vo veciach technických:
Ing. Juraj ČIERNY tel.: 0960/464 846;
e-mail: juraj .cierny@rnil.sk
30 845 572
IČO:
Štátna pokladnica
Bankové spojenie:
SK50 8180 0000 0070 0017 1215
IBAN
NBSBSKBX
BIC
')
(ďalej len "objednávate}"

1.1.

Objednávateľ:

1.2.

Poskytovateľ:

Zastúpený:

GEOFYZIKÁLNY ÚSTAV Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9
845 28 Bratislava 45
zároveň aj adresa pre poštový styk
RNDR. Ladislav Brimich, CSc.,
riaditeľ

Tel: 02 594 10600
Fax: 02 594 l 0607
e-mail: geofbrim@savba.sk
00586935
IČO:
2020894986
DIČ:
Štátna pokladnica
Bankové spoj enie:
SK31-8180 0000 0070 0000 6172
IBAN:
SPSRSKBA
BIC:
Zriaďovacia listina Geofyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied- Rozhodnutie Predsedníctva
SAV o vydaní Zriaďovacej listiny Geofyzikálneho ústavu SAV č. 485/G/12/2008 zo dňa 30.7.2008
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Článok II
Predm et rámco vej dohod y

zadávania zákaziek počas jej platnosti
2.1. Predm etom tejto rámcovej dohody je určenie podm ienok
letisk ách Sliač, Prešo v, Kuchyňa"
a účinnosti na "Údrž bu letísk - magn etickú deklin áciu na
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody,
(ďalej len "služb a"), špecifikovanú v Prílohe č .l,
v súlade s podm ienkam i stanovenými v tejto dohode.
a službu v súlade s podmienkami
2.2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľ
ávateľovi protokoly merania pre
stanovenými v tejto dohode, po vykonaní služby dodať objedn
livé letiská a objednávateľ sa zaväzuje
jednotlivé letiská a grafické zobrazenie meran í pre jednot
a IV. tejto dohody.
zaplatiť poskytovateľovi cenu v súlade s čl. III.

písom ných objednávok objednávateľa,
2.3. Služb a podľa tejto dohody bude vykon ávaná na základe
y v súlade s bodom 5.1. tejto dohody.
vystavených počas platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohod
ávky na poskytnutie služby podľa tejto
2.4. Poskytovateľ nemá právny nárok na vystav enie objedn
služby počas platnosti tejto dohody
dohody. Vysta vovan ie objednávok na vykon anie konkrétnej
vyčleneného finančného limitu
bude závisl é výlučne od potrieb poskytovateľa a od výšky
dohodnutého v bode 3.2. tejto dohody.

Článok III
Cena
je stanovená dohod ou v zmysle zákona
3.1. Celko vá cena za poskytnutie služby podľa tejto zmluvy
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenác h v znení nesko rších predpisov.
objednávateľa službu podľa článku II.
3.2. Zmluv né strany sa dohodli, že poskytovateľ vykon á pre
y, vo finančnom objeme maximálne
tejto dohod y priebe žne počas platnosti a účinnosti tejto dohod
do

10 000, OO Eur spolu bez DPH
Slovo m Desaťtisíc 00/1 OO € spolu bez DPH.
služby v jednotlivých rokoch platnosti
Cenov á špecif ikácia služby a finančné limity pre poskytnutie
tejto dohody.
dohody sú uvede né v Prílohe č. l, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť
sumy uvedeného finančného limitu.
3.3. Poskytovateľ nemá právn y nárok na vyčerpanie celej
aktuálnych potrieb a možností
Služba podľa tejto dohody bude vykon ávaná vždy podľa
objednávateľa vystavenej v súlade s bodom 5.1.
objednávateľa, na základ e písomnej objedn ávky
tejto dohod y .
ovateľa súvisi ace s vykonaním služby
3.4. V dohod nutej cene sú zahrnuté všetky náklad y poskyt
DPH.
podľa tejto dohod y. Poskytovateľ nie je platco m
m splnením jeho záväzku zmluvne
3.5. Právo na zaplat enie ceny vznik á poskytovateľovi riadny
5.4. tejto dohody.
dohod nutým spôso bom v mieste vykon ania služby podľa bodu
iť objednávateľovi predbežnú cenovú
3.6. Poskytovateľ je povin ný pred poskytnutím služby vystav
kalkul áciu služby .
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Článok IV
Platobné podmienky

4.1. Poskytovateľ po každej vykonanej službe na základe objednávky objednávateľa, ktorá bude
potvrdená podpismi oprávnených zástupcov zmluvných strán, vystaví faktúru, a do l O dní od
vykonania služby ju doručí objednávatel'ovi na adresu: Úrad centrálnej logistiky Ministerstva
obrany SR, 832 47 Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
4.2. Faktúra okrem povinný·ch údajov uveden)'ch v §71 ods.2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
s pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov bude obsahovať minimálne tieto údaje:
a) označenie objednávateľa a poskytovateľa, adresu a sídlo, IČO,IČ DPH
b) číslo objednávky objednávateľa
c) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
d) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
e) fakturovanú základnú čiastku bez DPH.
f) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu poskytovateľa,
g) označenie peňažného ústavu, IBAN kód a číslo účtu na ktorý bude uhradená cena,
h) rozsah vykonaných úkonov.
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musí byť fotokópia písomnej objednávky, na základe ktorej bola
služba vykonaná a fotokópia dokumentov v zmysle bodu 5.5. tejto dohody.
4.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za
považuje dátum odpísania príslušnej sumy z účtu objednávateľa.

deň

úhrady sa

4.4. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to
najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti.
Nová lehota splatnosti začne plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Miesto,

Článok V
a spôsob plnenia

čas

5.1. Služba podľa tejto dohody bude vykonávaná na základe písomných objednávok vystavených
oprávnenou osobou objednávateľa, zaslaných minimálne 10 dní pred predpokladaným termínom
vykonania služby. Poskytovateľ objednávku bez zbytočného odkladu potvrdí á potvrdenú obratom
zašle objednávateľovi e-mailom a následne poštou. V písomnej objednávke musí byt' uvedené
miesto a najneskorší termín vykonania služby. Objednávky budú zasielané poskytovateľ ovi
písomne na adresu poskytovateľa uvedenú v bode 1.2., prípadne e-mailom na adresu
geofbrim@savba.sk alebo geofdatu@savba.sk alebo faxom na fax +421 2 59410607. V takomto
prípade je objednávateľ povinný potvrdiť objednávku písomne, na adresu poskytovateľa, a to do 5
dní odo dňa odoslania objednávky v elektronickej forme. Ak dôjde k zmene faxového,
telefonického čísla, alebo e-mailovej adresy je poskytovateľ povinný oznámiť takúto zmenu na email: MOSR.UCL@mil. sk, do 24 hodín od jej vzniku.
5.2. Osoba oprávnená konať za
v bode 1.1. tejto .dohody.

objednávateľa

vo veciach vyhotovovania objednávok je uvedená

5.3. Termín ukončenia služby bude stanovený v príslušnej objednávke individuálne.
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5.4. Miestom vykonania služby je: VÚ 1201 Kuchyňa, 900 52 Kuchyňa, VÚ 4977 Sliač, ČSA l,
962 31 Sliač, VÚ 6335, Vranovská 68, 080 Ol Prešov. Konkrétne miesto vykonania služby bude
uvedené v príslušnej objednávke.
5.5. Poskytovateľ je po vykonanej služby povinný odovzdať objednávateľovi protokoly merania
a grafické zobrazenie meraní pre jednotlivé letiská, vyhotovené podľa požiadaviek uvedených
v Prílohe č. l tejto dohody. Splnením uvedenej povinnosti sa záväzok poskytovateľa podľa tejto
dohody považuje za splnený.
5.6. Objednávateľ je oprávnený na vykonanie kontroly poskytovanej služby, v ktorejkoľvek jej
fáze.
5.7. Objednávateľ sa zaväzuje doručiť poskytovateľovi najneskôr 3 dni pred plánovaným
vykonaním služby potrebné povolenia pre vstup na jednotlivé letiská. O predpokladanom dátume
vykonania služby poskytovateľ včas upovedomí objednávateľa.
Článok VI
Zodpoved nost' za vady a za škodu

6.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať službu podľa tejto dohody v kvalite a podľa podmienok
stanovených v tejto dohode, v súlade s požiadavkami odbornej starostlivosti, podľa technickej
dokumentácie a predpisov platných pre vykonanie tohto druhu služby.
6.2. Poskytovateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním zistených vád do 24 hodín od uplatnenia
oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase, najneskôr do
30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
zo zmluvnýc h strán poruší svoju zmluvnú povinnosť, je povinná nahradiť
porušenie -povinností
skutočnú škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že
bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Pri uplatňovaní náhrady škody sa
zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

6.3. Ak

ktorákoľvek

Článok VII
Zmluvné pokuty a sankcie

7.1. V prípade, že poskytovateľ nedodrží termín plnenia dohodnutý v príslušnej objednávke, uhradí
za každý deň
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nevykonanej služby
omeškania. Základom pre výpočet je cena bez DPH. Ak došlo k omeškaniu poskytovateľa z dôvodu
vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk.... ) objednávateľ neuplatní voči
Za vyššiu moc sa
poskytovateľovi zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci (§ 374 OZ).
v tomto prípade považuje aj nepriaznivé počasie, nevhodné pre meranie magnetickej deklinácie
(napr. teplota nižšia ako 15 stup. C), ako aj nesplnenie povinnosti zo strany objednávateľa
stanovenej v bode 5. 7.
7.2. V prípade, že poskytovat~l' nevybaví uplatnenú reklamáciu v súlade s bodo~ 6.2 zmluvy,
zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10, OO EUR za každý deň omeškania.
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7.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí poskytovateľovi úrok z
omeškania v zmysle ustanovenia § 369 ods. 2 Obchodného zákoni!Íka. Základom pre výpočet je
cena bez DPH.
7.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie hradí povinná strana nezávisle na tom,
vznikne druhej strane škoda.

či

a v akej výške

7.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo
dňa ich uplatnenia.
Článok VIII
Ukončenie rámcovej dohody

8.1. Pred uplynutím dojednanej doby je možné rámcovú dohodu ukončiť dohodou zmluvných strán

alebo písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota
je dvojmesačná a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej
strane. Zásielka s písomnou výpoveďou sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako
nedoručiteľná. Výpovedná lehota v tomto prípade začne plynúť dňom nasledujúcim po vrátení
zásielky.
8.2. Zmluvné strany môžu od tejto dohody odstúpiť v prípade podstatného porušenia rámcovej
dohody a v ostatných prípadoch stanovených v Obchodnom zákonníku.
8.3. Odstúpenie od dohody musí byt' druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné. V
odstúpení musí byt' uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od dohody odstupuje. Odstúpenie od
dohody je účinné dňom, kedy bolo písomné oznámenie o doručení odstúpenia doručené druhej
zmluvnej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení od dohody sa považuje za doručenú aj vtedy, ak
bola vrátená ako nedoručiteľná. Dohoda v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcim po dni vrátenia

zásielky.
8.4. Za podstatné porušenie dohody zo strany poskytovateľa sa považuje porušenie povinnosti
poskytovateľa _vykonať službu v termíne podľa tejto dohody a príslušnej objednávky a porušenie
povinností poskytovateľa uvedených v bode 6.1. tejto dohody.

Článok IX
Záverečné ustanovenia
9.1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 30. novembra 2017, alebo do vyčerpania
finančného limitu stanoveného v bode 3.2. tejto dohody.
9.2. Táto dohoda sa riadi právnym poriadkolľl Slovenskej republiky, predovšetkým ustanoveniam~
Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
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9.3. Táto dohoda, vrátane všetkých príloh, sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých
poskytovateľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ štyri vyhotovenia.

9.4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami zmluvných strán a účinnosť
č. 40/ 1964 Zb. Občianskeho
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a zákona
č.
zákonníka v znení neskorších predpisov. Táto dohoda sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom
21112000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informác ií) v znení neskorších predpisov.
9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že táto dohoda sa m ôže menit' alebo dopÍňať iba na základe
písomných dodatkov označených poradovýrni číslami s podpismi oprávnených zástupcov obidvoch
ZIPluvných strán.
u
9.6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy budú riešené prednostne vzájomno
dohodou.
jej
9.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto dohodu uzatvoriť, túto dohodu si pred
ich
podpísaním celú prečítali jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli a že bola uzavretá na základe
pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojím
podpisom na tejto dohode.
cia služby.................. l list
Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je Príloha č. l "Cena a špecifiká

V Bratislave,

dňa

JY/ · rf.

V Bratislave, dňa ~ . 4 .~ tL,

;lo..r Ý

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa :

/;~\IO os
-9

\!) ~

/ Q:"':)
/!!. '(/)
.

~'1-y

-<

.

~IA

·-

Ing Pavel KAVACKÝ
riaditel'
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Príloha č.l k RD 2014/543
Cena a špecifikácia služby

l. Cena služby
Tab. Cena služby
Ponuka
pre

l

-finančný

limit pre jeden kalendárny rok počas platnosti rámcovej dohody

Miesto plnenia
Letisko

Cena celkom bez
DPH v€

Kuchyňa, Sliač,

Nie je platcom DPH

2 500,00

Prešov

Poznámka

2. Špecifikácia siužby
Sprievodná dokumentácia, ktorá bude neoddeliteľnou
dátovom nosiči:

súčasťou

dodávky v písoiiL.'lej forme a na

-protokoly merania pre jednotlivé letiská,
-grafické zobrazenie meraní pre jednotlivé letiská.
3. Opis minimálnych technických parametrov a opis požadovanej služby.
- vykonať merania magnetickej deklinácie a porušenosti magnetického poľa na letiskových
odstavných plochách letísk Kuchyňa, Sliač a Prešov a stanoviť mieru použiteľnosti priestorov
stojísk, na orientačné nastavenie leteckých navigačných prístrojov,
- vykonať meraiÚ.a magnetickej deklinácie na strednom bode kompenzačného kruhu a na jednom
vybranom bode ietiskovej odstavnej plochy na letiskách Kuchyňa, Sliač a Prešov,
- vykonať periodicitu- premeranie pevného
a Prešov.

Príloha č. l k RD 2014/543

kompenzačného

kruhu na letiskách Kuchyňa,

Sliač
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