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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY 
PUBLICITA 

(uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník) 

Článok I 
ZMLUVNÉ STRANY 

Poskytovatel': 
obchodné meno: EIP Services, s.r.o. 
sídlo: Na Šefranici 1280/8,01001 Žilina 

v zastúpení: Ing. Martin Chachula, konateľ 

ICO: 36 718 114 

DIC: 2022291029 IČ DPH: SK2022291 029 
bankové spqjenie: 0424421503/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Obchod'?Ý register: Okresný súd Žilina, odd. Sro, vložka 18439/L 

Císlo obchod prípadu: MP110203 

ďalej len "poskytovateľ" 

Objednávateľ: 

názov organizácie: Parazitologický ústav SAV 
sídlo: Hlinkova 3, 040 01 Košice 

v zastúpení: doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc. štatutárny zástupca 
ICO: 00586951 
DIC: 2021370461 IC DPH: nie je platcom DPH 

bankové spo/enie: 7000345190/8180, Štátna pokladnica 

ďalej len "objednávateľ" 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na služby, ktorá je výsledkom postupu zadania zákazky s nízkou 

hodnotou v súlade s § 102 Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších 

predpisov. 

Článok II 
PREDMET ZMLUVY 

1. 	 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa služby spojené s publicitou k projektu 

predloženému v rámci výzvy Operačného programu Výskum a vývoj, Priorita 2 Podpora výskumu 

a vývoja, Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a v)rvojom do praxe. 

Ide o projekt: Ochrana životného prostredia pred parazitozoonózami pod vplyvom globálnych 

klimatických a spoločenských zmien. 

Bližšia špecifikácia rozsahu predmetu tejto zmluvy a podmienok poskytnutia služby je upravená 

v článku V tejto zmluvy. 

2. 	 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pre zabezpečenie publicity 

k predmetnému projektu (predovšetkým umiestnenie informačnej a trvalo vysvetľujúcej tabule, 

označenie obstaraných prístrojov a miestností projektového tímu, poskytnutie podkladov pre 

spracovanie brožúr a pod. ) 
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Článok III 

CENA ZA PREDMET ZMLUVY 


1. 	 Zmluvné strany dohodli cenu za poskytované služby podľa článku II., odsek 1 nasledovne: cena 

služby 4482,50 EUR bez DPH (slovom: štyritisíc štyristo osemdesiatdva 50/100 EUR) 

2. 	 Ceny uvedené v zmluve sú bez DPH. Poskytovateľ je platcom DPH. DPH bude účtovaná podľa 

platného zákona o dani z pridanej hodnoty. 

3. 	 Navrhovaná zmluvná cena je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, 

vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva. Zostavená cena je špecifikovaná ako 

maximálna a pevne daná. 

Článok IV 


TERMÍN POSKYTNUTIA SLUŽBY A PLATOBNÉ PQDMIENKY 


1. 	 Termíny sú nasledovné: 

a. 	 termín zabezpečenia poskytovaných služieb je odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí 

služieb do dňa ukončenia projektu v zmysle schváleného harmonogramu projektu. 

b. 	 termín poskytnutia služieb sa môže meniť len na základe schválenej zmeny dÍžky trvania 

projektu zo strany RO/SORO. 

2. 	 Dohodnutá cena podľa článku III, ods. 1 tejto zmluvy bude fakturovaná v zmysle predloženej cenovej 

ponuky. Fakturovať je možné každú položku zvlášť po jej dodaní. Podkladom pre fakturáciu budú 

dodacie listy. 

3. 	 Lehota splatnosti vystavených faktúr je 90 dní. 

Článok V 


KVALITA POSKYTOVANIA SLUŽBY 


1. 	 Predmetom tejto zmluvy podľa článku I, ods. 1 je zabezpečenie publicity pre projekt: Ochrana 

životného prostredia pred parazitozoonózami pod vplyvom globálnych klimatických a spoločenských 

Zffilen. 

2. 	 Podrobné vymedzenie poskytovaných služieb: 

Merná Počet 
Rozpočtová položka 	 Opis rozpočtovej položky 

jednotka MJ 

Označenie projektu Označenie kancelárií projektového týmu a označenie 
ks 10miestnosti realizácie n .. nlPJ.,.hl(označenie miesta 

realizácie a obstaraných 	 ks 50 

ks 50 
ks 2 
ks 2 
ks 350 

Vydanie upomienkových ks 350 
predmetov ks 350 

ks 350 
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Článok VI 

ĎALŠIE DOJEDNANIA 

1. 	 Poskytovateľ môže poveriť inú osobu zabezpečiť potrebné služby súvisiace s realizáciou publicity 

projektu. V prípade takéhoto poverenia poskytovateľ zodpovedá, akoby služby zabezpečil sám. 

2. 	 Omeškanie poskytovateľa s poskl'tnutim služby podľa dohodnutých termínov sa považuje za 

porušenie povinností poskytovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť 

od tejto zmluvy po uplynutí 30-dňovej lehoty od doručenia písomnej výzvy poskytovateľovi, ktorou 

poskytovateľ vyzval na plnenie podľa tejto zmluvy a odstránenie nedostatkov. 

3. 	 Nedodanie požadovaných materiálov zo strany objednávateľa podľa článku II, ods. 2 tejto zmluvy sa 

považuje za porušenie povinností objednávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a poskytovateľ má 

právo odstúpiť od tejto zmluvy po uplynutí 30-dňovej lehoty od doručenia písomnej výzvy 

objednávateľovi, ktorou objednávateľa vyzval na spoluprácu podľa tejto zmluvy. 

4. 	 Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzatvorením tejto 

zmluvy dozvedia, sa považujú za dôverné a ktoré sa dozvedia v súvislosti s plnenÚTI tejto zmluvy, za 

obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka. 

5. 	 Objednávateľ je povinný písomne (faxom, e-mailom, poštou) oznámiť poskytovateľovi akékoľvek 

zmeny, ktoré budú mať vplyv na realizáciu projektov do 10 dní odo dňa vzniku daných skutočností. 

6. 	 Poskytovateľ služby je povinný strpieť výkon kontroly / audi tu/overovania súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy nenávratnom finančnom 

príspevku k projektu s ITMS kódom: 26220220116, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä 

poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a nÚTI poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, 

príslušná Správa fmančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho 

spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie 

a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskl'tnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Článok VII 

ZMENY ZMLUVY 

1. 	 Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť formou písomného, číslovaného 

a oboma zmluvnými stranami podpísaného dodatku k tejto zmluve. Ústne dohovory sú neplatné. 

Článok VIII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. 	 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny údajov o zmluvných stranách uvedených v záhlaví 

tejto zmluvy tieto písomne a preukazne oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu. 

2. 	 Veci konkrétne neupravené touto zmluvou budú zmluvné strany v prípade potreby riešiť podľa 

príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov právneho poriadku 

Slovenskej republiky (napr. Občiansky zákonník, autorský zákon a pod.) 

3. 	 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade príslušnej situácie, všetky ich práva a povinnosti z tejto 

zmluvy a jej dodatkov prechádzajú na ich právnych nástupcov. 

4. 	 Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane 3 vyhotovenia 

a poskytovateľ dostane 2 vyhotovenia. 

5. 	 Zmluva nadobúda: 

a. 	 platnosť dňom podpisu tejto zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán, 

b. 	 účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010, ktorým sa 

dop1ňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 
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6. 	 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli, sú si 

vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich, a preto na znak súhlasu s jej obsahom ju 

vlastnoručne podpisujú. Súčasne svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená. Vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť 

tejto zmluvy a zmariť tak jej účel. 
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