Návrh obchodných podmienok dodania predmetu zákazky

Zmluva o poskytnutí služieb
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení medzi

I. Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Osoby oprávnené jednať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Číslo účtu/ banka:
Telefón:
E-mail:

SEMBID, s.r.o.
Jána Béreša 6243/9, 080 01 Prešov
36 512 265
2022130132
MUDr. Anton Karabinoš, PhD
Matúš Janovčík, riaditeľ spoločnosti
.................................................
....................................
sembid.pp@gmail.com; janovcik@sembid.sk

(ďalej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“)

1.2 Poskytovateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH
Osoba oprávnená jednať
Číslo účtu/ banka:
Telefón:
E-mail:

KRD molecular technologies, s r.o.
Saratovská 26, 841 02 Bratislava
35819022
2020224987.
SK2020224987
Mgr. Ľudovít Kulcsár
2620700840/1100
02/456404436
krd@krd.sk , jana.j@krd.cz

(ďalej v texte zmluvy len ako „Poskytovateľ")

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o poskytnutí služieb (ďalej len „Zmluva") ako výsledok verejnej súťaže
s názvom „Právne služby, štúdie a expertízy pre projekt: Výskumné centrum aplikovanej biomedicínskej
diagnostiky“ v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na tretiu časť predmet zákazky „Odborná expertíza v oblasti proteínovej
chémie a/alebo molekulárnej biológie a/alebo biotechnológie“.

II. Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa pre Objednávateľa a jeho projekt „Výskumné centrum
aplikovanej biomedicínskej diagnostiky“ poskytnúť nasledovné služby :
• Zahraničná a/alebo tuzemská Odborná expertíza v oblasti proteínovej chémie s aplikáciou chromatografie,
proteínového sekvenovania, hmotnostnej spektroskopie, fluorescenčnej spektrofotometrie a/alebo v oblasti
molekulárnej biológie s aplikáciou Real-Time PCR, DNA sekvenátora 2. generácie, DNA hybridizačnej platformy,
RNAi technológie a/alebo v oblasti biotechnologického vývoja diagnostických „dipstick“ setov.
Niektoré expertízne služby budú realizované externe, a to v prípadoch keď Objednávateľ nedisponuje
potrebnou technickou výbavou (proteínové sekvenovanie, DNA sekvenovanie DNA analyzátorom 2. generácie,
biotechnologický vývoj diagnostických setov). Služby sú súčasťou výskumného projektu Objednávateľa v oblasti
genotypizácie vírusu HPV alebo HCV ako aj hľadania špecifických proteínových markerov onkologických a iných
patologických procesov.
Iné expertízne služby budú realizované interne v priestoroch Objednávateľa a to v prípadoch, keď Objednávateľ
disponuje potrebnou technickou výbavou (proteínová analýza pomocou hmotnostnej spektroskopie,
proteínovej chromatografie, fluorescenčná spektrometria, molekulárno-biologická analýza pomocou Real-Time

PCR, DNA microarray technológia alebo RNAi). Spomenuté služby sú súčasťou výskumného projektu
Objednávateľa v oblasti spektrofluorometrickej analýzy moču, genotypizácie vírusu HPV alebo HCV ako aj
hľadania špecifických proteínových markerov onkologických a iných patologických procesov.
2.2 Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi konkrétnu službu na základe jeho konkrétnej požiadavky, výlučne na
základe potreby a po výzve Objednávateľa na základe vysúťaženej hodinovej sadzby.

III. Termín plnenia
3.1 Poskytovanie služby sa dojednáva na dobu určitú a to do 31.12.2014. Platnosť zmluvy sa ukončí pred týmto
dátumom v prípade, ak celková doposiaľ vyplatená odmena za služby na základe tejto zmluvy dosiahne čiastku
vo výške 25.000,-€ bez DPH.
3.2 Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodržiavať povinnosti uvedené v ČI. VI. počas platnosti a
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č. 136/2010/2.2/OPVaV (ďalej ako „Zmluva o NFP“), uzatvorenej medzi
prijímateľom (v tejto zmluve ako Objednávateľ) a poskytovateľom (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR).

IV. Miesto plnenia
4.1 Miestom plnenia podľa tejto zmluvy je sídlo Objednávateľa ako aj sídlo Poskytovateľa.

V. Cena a platobné podmienky
5.1 Cena za činnosti vykonávané v zmysle tejto zmluvy je zmluvnými stranami stanovená hodinovou sadzbou 62,Eur bez DPH/1 hod. a bude fakturovaná na základe objemu vykonaných prác/dodaných služieb. Predpokladaný
počet hodín v zmysle tejto zmluvy je 400 hodín.
V hodinovej sadzbe sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s poskytnutím predmetu zákazky podľa bodu 2.1 tejto
zmluvy, ako aj administratívne a iné práce, vrátane telekomunikačných výdavkov a prepravného. Poskytovateľ
nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi prípadne nepredvídateľné náklady. Dohodnutá hodinová sadzba je
pevná a nemenná.
5.2 K cene bude pripočítaná DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov, ktorú uhradí Objednávateľ.
5.3 Cenu za poskytnutie predmetu zmluvy uhradí Objednávateľ na základe čiastkových faktúr, ktoré Poskytovateľ
vystaví a odošle Objednávateľovi v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve. Predpokladom
vyhotovenia a zaslania čiastkových faktúr je odovzdanie ucelenej časti predmetu zákazky Objednávateľovi.
Momentom odovzdania predmetu zákazky alebo jej časti prechádza vlastnícke právo na Objednávateľa. Ku
každej faktúre Poskytovateľ pripojí v prílohe časovú špecifikáciu vykonanej práce a popis úkonu.
5.4 Faktúra musí byť Objednávateľovi vrátane všetkých príloh doručená v 3 originálnych vyhotoveniach.
Poskytovateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle
§ 74 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju
Poskytovateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti
začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.
5.6 Splatnosť faktúry je 60 dní od dátumu doručenia faktúry Poskytovateľom Objednávateľovi do jeho rúk.
5.7 Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet Poskytovateľa. Za zaplatenie faktúry sa
považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech účtu Poskytovateľa.
5.8 V prípade, že Objednávateľ sa dostane do omeškania so zaplatením faktúry, má Poskytovateľ právo na úrok z
omeškania vo výške 0,05 % z ceny bez DPH za každý kalendárny deň omeškania zo sumy ohľadom ktorej sa
dostal do omeškania.
5.9 V prípade, že sa Poskytovateľ omešká s plnením ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto zmluvy alebo nesplní
niektorú povinnosť podľa ČI. II bodu 2.1 tejto zmluvy a toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti môže
spôsobiť zmarenie účelu tejto zmluvy, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej
odmeny poskytovateľa podľa ČI. V tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. II
tejto zmluvy následkom čoho bude krátenie NFP, je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu
rovnajúcu sa výške kráteného nenávratného finančného príspevku. Objednávateľ nemá právo na zmluvnú
pokutu podľa predchádzajúcej vety, ak neposkytol Poskytovateľovi riadne a včas potrebnú súčinnosť podľa
tejto zmluvy.

5.10 Objednávateľ neposkytne Poskytovateľovi finančný preddavok.

VI. Povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa
6.1 Predmet plnenia zákazky bude poskytovaný výlučne na základe výzvy Objednávateľa. Poskytovateľ sa touto
zmluvou následne zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi služby podľa tejto zmluvy v termíne definovanom
v tejto zmluve.
6.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať súčinnosť Objednávateľovi pri plnení povinností, ktoré vyplývajú
Objednávateľovi zo Zmluvy o NFP ako prijímateľovi nenávratného finančného príspevku a zároveň dodržiavať
podmienky stanovené programovými dokumentmi.
6.3 Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy s Objednávateľom zároveň potvrdzuje prevzatie a oboznámenie sa so
Zmluvou o NFP a jej prílohami. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje dodržiavať podmienky, ktoré vyplývajú z povahy
projektu a zo Zmluvy o NFP.
6.4 Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. Všeobecných
zmluvných podmienok v rámci Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
6.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že o zmene všetkých skutočností súvisiacich s poskytovaním služieb podľa tejto
zmluvy bude informovať Poskytovateľa.
6.6 Poskytovateľ nie je oprávnený poskytnúť výsledok činnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy iným osobám než
Objednávateľovi. Porušenie tejto povinnosti bude sankcionované zmluvnou pokutou vo výške celkovej ceny
služieb.

VII. Doba trvania zmluvy
7.1 Zmluva je platná a účinná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
7.2 Plnenia podľa tejto zmluvy musia byť poskytovateľom poskytnuté v súlade s účinnosťou Zmluvy o NFP.
7.3. Práva, povinnosti a nároky zmluvných strán dojednané v tejto zmluve trvajú počas platnosti a účinnosti Zmluvy
o NFP.
7.4. Zmluvu je možné ukončiť:
- dohodou zmluvných strán
- výpoveďou zo strany Objednávateľa v jednomesačnej výpovednej lehote
- odstúpením od zmluvy

VIII. Ďalšie dojednania
8.1 Za závažné porušenie zmluvných povinností zo strany Poskytovateľa sa považuje najmä:
a) nedodržanie požadovaného rozsahu a kvality vykonaných služieb,
b) nedostatočná komunikácia a spolupráca v zmysle bodu 6.2 tejto zmluvy,
8.2 Porušenie povinností uvedené v bode 8.1 sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s právom Objednávateľa
od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a nadobúda účinky dňom jeho doručenia
Poskytovateľovi.
8.3 Poskytovateľ nemá nárok na úhradu nákladov, vzniknutých v súvislosti s čiastočným plnením zmluvy v prípade,
ak Objednávateľ odstúpil od zmluvy v súlade s bodom 8.2 tejto zmluvy. Uvedené sa nevzťahuje na už uhradené
faktúry.

IX. Záverečné ustanovenia
9.1 Zmluva môže byť zmenená len písomným dodatkom, ktorý bude uzatvorený na základe dohody oboch
zmluvných strán.
9.2 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom
zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, hociktorá zo zmluvných strán
je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušného súdu v SR.
9.3 Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch s platnosťou originálu, pričom tri exempláre si ponecháva
Objednávateľ a dva exempláre si ponecháva Poskytovateľ.

9.4 Ostatné skutočnosti neupravené touto zmluvou sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

Za objednávateľa:

Za Poskytovateľa:

V Prešove dňa ........................

V Bratislave dňa : 28.01.2014

........................,

........................................................

(pozícia)
spoločnosť

Mgr. Ľudovít Kulcsár
konateľ spoločnosti

