Zmluva o poskytovaní služieb
č. 399/2014
uzavretá v súlade s § 269 ods.2 a nasi, zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY:
Názov:

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej
aj ako „NÚCEM")

Sídlo:

Žehrianska 9, 85107 Bratislava
PhDr. Romana Kanovská, riaditeľkou
42134943
2022673994

Zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČO pre DPH:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Bankové spojenie:
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0033 4440
Číslo účtu:
Osoba oprávnená na rokovanie:
PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.
email:
ivana.pichanicova@nucem.sk
(ďalej len objednávateľ)

Názov:
Sídlo:
Zastúpená :
IČO:
DIC:
IČO pre DPH:
Registrácia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

PLUS Academia, n.o.
Staré grunty 36, 84104 Bratislava
Ing. Miloslav REPKA
36 077 402
2021757727
O w s - 8 0 2 / I 0 7 / 2 0 0 3 - N 0 , KÚ Bratislava
Tatrabanka a.s.

262 772 6795/1100

zástupca poskytovateľa zodpovedný za organizáciu a manažment predmetu zmluvy zo
strany poskytovateľa:
Ing. Miloslav REPKA
Tel. kontakt na pracovisko: 02/52733118
(ďalej len poskytovateľ)

Úvodné ustanovenia
1. Objednávateľ je rozpočtová organizácia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. NÚCEM bol zriadený podľa §
21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a podľa § 154 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov Zriaďovacou listinou Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. CD-2008-15759/34399-l:09

súčinnosťou od 1. septembra 2008 v znení

dodatkov č .1, 2 a 3.
2. Predmet tejto Zmluvy je vzhľadom na výšku hodnoty v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní", ako aj „ZOVO") považovaný
za zákazku v zmysle § 9 ods. 9 ZOVO.
3. Objednávateľ uskutočnil prieskum trhu na predmet zákazky „Odborný jazykový kurz anglický jazyk-vzdelávanie interných zamestnancov". Výsledkom verejného obstarávania je
výber úspešného uchádzača, s ktorými je ako s poskytovateľom uzatvorená táto zmluva.

ČI. I
Predmet zmluvy
1.

Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť vzdelávanie interných
zamestnancov objednávateľa v oblasti anglického jazyka a posúdenie jazykových znalostí,
pričom sa objednávateľ zaväzuje za riadne uskutočnenú výučbu uhradiť dodávateľovi v
rozsahu a spôsobom podľa tejto zmluvy dohodnutú odmenu podľa čl. VII tejto zmluvy.

2.

Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa vypracovať projekt (obsah) kurzu výučby
anglického jazyka s osobitným zameraním a určeným cieľom štúdia podľa špecifikácie
uvedenej v č h II zmluvy, s určením pre objednávateľa a dodať služby pozostávajúce
z činností bližšie špecifikovaných v čl. II zmluvy, spojené s realizáciou kurzu a lektorskou
činnosťou. Súčasťou jazykového kurzu je aj vytvorenie učebného plánu pre jednotlivcov
alebo skupiny a vedenie prehľadnej evidencie dochádzky.
Čl. II
Špecifikácia poskytovaných služieb, odborné zameranie

1.

Poskytovateľ sa zaväzuje v rámci poskytovania služby:
- vypracovať projekt kurzu po obsahovej stránke, vrátane témy (náplne) vyučovacích
blokov a harmonogramu s možnosťou členenia študijných skupín podľa výsledkov vo
vstupnom teste,
- vypracovať podrobný študijný harmonogram pre jednotlivé študijné skupiny,

-

-

-

dodať lektorov kurzu s požadovanou odbornou a pedagogickou kvalifikáciou,
uskutočniť ukážkovú vyučovaciu hodinu zdarma v mieste sídla objednávateľa,
realizovať vstupné, priebežné a výstupné testovania účastníkov kurzu (on-line alebo test
v papierovej podobe), analýzu výsledkov,
predložiť na vyžiadanie prehľad o prebranom učive (témach), výsledkoch testovania
progresu jednotlivých účastníkov na mesačnej báze,
poskytnúť študijné a cvičebné materiály pre účastníkov kurzu (elektronické, papierové),
zabezpečiť flexibilitu v metodickom a organizačnom nastavení kurzu (v prípade potreby
možnosť zmeny obsahového zamerania kurzu počas jeho priebehu, v prípade potreby
možnosť zrušenia, presunu, nahradenia hodiny),
vyhotovovať z každej skutočne odučenej lekcie prezenčnú listinu podpísanú všetkými
prítomnými účastníkmi.

2.

Poskytovateľ je povinný ochrániť pri spracovaní testov osobné údaje zamestnancov
objednávateľa.

3.

V súčinnosti s objednávateľom bude realizované riadenie výukového procesu kurzu a
organizačné zabezpečenie jazykového kurzu: Odborný jazykový kurz (anglický jazyk) pre
interných zamestnancov NÚCEM - riešiteľov projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na
základných a stredných školách s využitím elektronického testovania so zameraním
špecificky na obsah a problematiku, ktorá je pracovnou náplňou objednávateľa - t. j. oblasť
vzdelávania, testovania vo vzdelávaní, hodnotenie výsledkov testovania, disemináciu
výsledkov, štatistické spracovanie dát z testovania a.i.
•

počet skupín: 2

•

intenzita: 2 x 1 vyučovacia hodina týždenne pre každú skupinu po dobu do
ukončenia zmluvy. Pod vyučovacou hodinou sa rozumie 45 min. pripadajúcich na
jedno stretnutie a skupinu (pod pojmom skupina sa rozumie skupina, pozostávajúca
z 8 - 1 5 osôb s rovnakou jazykovou úrovňou podľa výsledkov vstupného testu).

4. Odborný jazykový kurz bude zameraný rozvíjanie, upevnenie a prehĺbenie komunikačných
zručností a kompetencií a odbornú terminológiu zodpovedajúcu požiadavkám objednávateľa.
5. Učebné materiály pre jednotlivé kurzy budú doručené objednávateľovi po schválení
učebného plánu a návrhu učebných materiálov objednávateľom v súlade s učebným plánom.
Doručenie učebných materiálov do priestorov objednávateľa zabezpečí poskytovateľ. Učebné
materiály budú objednávateľovi bezodplatne zapožičané po dobu trvania jazykového kurzu,
maximálne po dobu dosiahnutia tej jazykovej úrovne študentom, pre ktorú boli učebné
materiály zapožičané. Učebné materiály vráti objednávateľ poskytovateľovi bezodkladne po
skončení kurzu resp. po dosiahnutí tej jazykovej úrovne účastníkom jazykového vzdelávania,
pre ktorú boli učebné materiály zapožičané. V prípade, že je súčasťou učebného materiálu aj
pracovný zošit, tento zostáva účastníkovi jazykového vzdelávania a nebude požadované jeho
vrátenie poskytovateľovi. Ak učebné materiály nebudú vrátené poskytovateľovi ani po 14
dňoch od dosiahnutia jazykovej úrovne, pre ktorú boli materiály zapožičané, budú tieto
v celom rozsahu objednávateľovi fakturované za bežné priemerné trhové ceny.
6. Po úspešnom ukončení jazykového kurzu resp. po úspešnom dosiahnutí požadovanej

jazykovej úrovne bude účastníkovi kurzu vystavený certifikát v súlade s Európskym jazykovým
rámcom. Príslušná jazyková úroveň bude overená výstupným testovaním.

ČI. Ill
Termín, čas a miesto plnenia
1. Jazykový kurz bude
Bratislava.

realizovaný v priestoroch objednávateľa:

NÚCEM, Žehrianska 9,

2. Termín plnenia predmetu zmluvy je dohodnutý na dobu od 01.03.2014 do 30.11.2015.
3. Frekvencia konania kurzu je dohodnutá na 2 krát týždenne/skupina (skupiny) vzájomnou
dohodou zmluvných strán.
4. Vyučovací čas pripadajúci na deň štátneho sviatku sa po vzájomnej dohode objednávateľa a
poskytovateľa odučí v náhradnom termíne.

ČI. IV
Práva a povinnosti
1.

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť výkon dohodnutých služieb v plnom rozsahu podľa čl. II
prostredníctvom svojich zamestnancov, pričom zodpovedá za ich výber z hľadiska odbornej
a pedagogickej spôsobilosti.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť adekvátne priestory k vyučovaniu.

3.

Poskytovateľ sa zaväzuje dodať (poskytnúť na dobu kurzu) všetky názorné, audiovizuálne a
iné učebné pomôcky a predmety, v prípade záujmu sa zaväzuje zabezpečiť študijnú a
cvičebnú literatúru účastníkom kurzu, pričom jej cena je súčasťou konečnej ceny stanovenej
Poskytovateľom.

4.

Poskytovateľ sa zaväzuje bezodplatne zrealizovať v priestoroch objednávateľa ukážkovú
vyučovaciu hodinu.

5.

Objednávateľ sa zaväzuje nezamestnať zamestnanca poskytovateľa za účelom vzdelávania.
Táto povinnosť objednávateľa platí počas trvania platnosti tejto zmluvy a aj po dobu 1 roka
po skončení platnosti tejto zmluvy.

6.

Objednávateľ v spolupráci s poskytovateľom má právo v pravidelných mesačných
intervaloch vyhodnocovať úroveň výučby a riadenia kurzu formou hodnotiacich dotazníkov.
Zistené nedostatky a navrhované opatrenia predloží poskytovateľovi k písomnému
vyjadreniu. Prijaté závery hodnotenia musia byť vyhotovené v písomnej forme a po ich
prerokovaní a odsúhlasení obidvomi zmluvnými stranami sa stávajú súčasťou dokumentácie
kurzu.

7.

V prípade opakovaných nedostatkov výukového procesu uvedených v záveroch hodnotenia
má objednávateľ právo na výmenu lektora alebo právo zmluvu zrušiť.

8.

Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možné zo závažných dôvodov zmeniť čas výučby

oproti schválenému časovému harmonogramu (rozvrhu) kurzu.
9.

Oznámenie o zrušení/preložení vyučovacej hodiny zo strany objednávateľa je bez poplatku,
pokiaľ je vyučovacia hodina zrušená/preložená 24 hod. pred plánovaným začiatkom
vyučovacej hodiny. V prípade zrušenia/preloženia vyučovacej hodiny zo strany
objednávateľa v lehote kratšej ako 24 hod. (zrušenie na poslednú chvíľu, neprítomnosť
účastníkov/skupiny) je objednávateľ povinný uhradiť cenu neodučených vyučovacích hodín.

10. Zrušenie/preloženie vyučovacích hodín zo strany poskytovateľa (choroba lektora a pod.)
musí byť realizované min. 24 hod. vopred. Poskytovateľ sa zaväzuje nahradiť všetky
vyučovacie hodiny neodučené vlastnou vinou. Zrušené hodiny sa odučia v náhradnom
dohodnutom termíne.

ČI. V
Zodpovednosť za škody
1. Zmluvné strany sú zodpovedné za spôsobenú škodu v rámci platných právnych predpisov a
tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia na predchádzanie
škodám a na minimalizáciu vzniknutých škôd. V rámci tejto prevenčnej povinnosti sú
zmluvné strany povinné najmä rešpektovať vzájomné zadania, pokyny a odporučenia, ktoré
sú významné z hľadiska plnenia Zmluvy detailne špecifikovaného v príslušnej objednávke.
2. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli
povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nie je možné rozumne
predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo
prekonala a ďalej, že by v dobe vzniku prekážku predvídala. Zodpovednosť nevylučuje
prekážka, ktorá vznikla najprv v dobe, keď povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej
povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú
obmedzené len na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto povinnosti spojené.
3. Žiadna zo Zmluvných strán nezodpovedá za porušenie Zmluvy, ak je nesplnenie jej
povinností spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
4. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť pretrvávajú po dobu 45 dní, nehľadiac na predĺženie
lehoty na splnenie Zmluvy a/alebo objednávok, ktoré možno poskytovateľovi z tohto dôvodu
udeliť, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená s jednomesačnou výpovednou lehotou
vypovedať túto Zmluvu.
ČI. VI
Ukončenie Zmluvy
1. Zmluvu môže každá zo zmluvných strán ukončiť:
a.

výpoveďou,

b. odstúpením od Zmluvy.

2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená aj bez udania dôvodu vypovedať túto Zmluvu v 2
mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť prvý deň mesiaca
nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola preukázateľne doručená druhej Zmluvnej strane.
3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od Zmluvy pri podstatnom porušení
zmluvných povinností a požadovať náhradu škody, ktorá jej týmto vznikla.
4. Za podstatné porušenie povinností sa považujú nasledujúce situácie:
a. Ak Poskytovateľ neplní svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy riadne alebo včas a na
neplnenie bol upozornený a tieto nie sú splnené ani v dodatočne poskytnutej lehote 30
dní odo dňa zaslania písomného upozornenia (alebo porušenie Zmluvy nebolo odstránené
v tomto termíne).
b. Ak Objednávateľ nezrealizuje príslušné platby alebo neposkytuje potrebnú súčinnosť ako
je definované v tejto Zmluve a na neplnenie bol upozornený a tieto nie sú splnené ani v
dodatočne poskytnutej lehote 30 dní odo dňa doručenia písomného upozornenia.
5. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvných strán je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej
moci.
6. Odstúpenie od Zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej zmluvnej strane písomne
doporučenou zásielkou na adresu jej sídla uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy a to bez
zbytočného odkladu po tom, ako sa o podstatnom porušení Zmluvy dozvedela.
7. Ak zistí niektorá zo zmluvných strán pri plnení tejto Zmluvy prekážku, ktorá znemožňuje
riadne plnenie predmetu Zmluvy dohodnutým spôsobom, oznámi to bezodkladne druhej
zmluvnej strane a začne s ňou okamžite rokovať v dobrej viere o odstránení takejto prekážky.
Pokiaľ ša zmluvné strany nedohodnú do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, môže
ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od tejto Zmluvy

Čl. VII
Cena a platobné podmienky
1.

Cudzí jazyk pre všetky vedomostné stupne A1-C2 - slovensky lektor á 45 minút:
Cena za 1 vyuč. hod. / 1 skupinu bez DPH
14,94 €
Cena za 1 vyuč. hod. / 1 skupinu celkom:
14,94 €
(slovom štrnásť Euro deväťdesiatštyri Centov).
Poskytovateľ nie je platcom DPH.
Cena za predmet zmluvy sa vypočíta ako násobok odučeného množstva hodín a ceny za 1
vyučovaciu hodinu. Takto vypočítaná cena je cena konečná vrátane všetkých nákladov
spojených s plnením podľa tejto zmluvy.

2.

Objednávateľ poskytovateľovi, lektorom resp. akýmkoľvek tretím osobám v súvislosti
s touto zmluvou a s jej predmetom plnenia nepreplatí stravné, cestovné, vreckové, úhradu
alebo refundáciu akýchkoľvek iných nákladov spojených či už s prípravami,
administratívnymi prácami alebo lektorskou činnosťou. Objednávateľ tiež nebude hradiť

alebo refundovať poskytovateľovi, lektorom alebo tretím osobám žiadne náklady spojené
so zdravotným alebo úrazovým poistením, resp. so zdravotnou starostlivosťou.
3.

Poskytovateľ je povinný vyhotovovať mesačný výkaz o počte zrealizovaných vyučovacích
hodín odsúhlasený a podpísaný zodpovednou osobou objednávateľa, pričom ich podkladom
budú prezenčné listiny. Mesačný výkaz bude tiež obsahovať podrobný rozpis realizovaného
vzdelávania. Mesačný výkaz bude slúžiť ako podklad pre fakturáciu.

4.

Poskytovateľ bude objednávateľovi fakturovať svoju odmenu na základe skutočne
odučených lekcií a skutočne zrealizovaného jazykového overovania, uvedených v prezenčnej
listine a mesačnom výkaze l x mesačne, vždy k poslednému dňu v mesiaci. Mesačný výkaz
tvorí prílohu faktúry. Fakturácia za jazykovú výučbu bude prebiehať spätne, po ukončení
výučby v príslušnom kalendárnom mesiaci. Splatnosť faktúry je 30 dní, pričom za dátum
úhrady sa rozumie dátum pripísania fakturovanej sumy na účet poskytovateľa.

5.

Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona NR SR č. 289/1995
Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo
neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti vrátiť poskytovateľovi.
Tento podľa charakteru nedostatkov faktúru buď opraví alebo vystaví novú. U tejto
opravenej (novej) faktúry vyznačí novú lehotu splatnosti.
ČI. VIII
Osobitné ustanovenia

1.

Poskytovateľ berie na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy sa stáva súčasťou Systému
finančného riadenia ŠF, ako aj Systému riadenia ŠF, a zaväzuje sa postupovať v súlade so
Systémom finančného riadenia ŠF a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 - 2013
v platnom znení a Systémom riadenia ŠF a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007
- 2013 v platnom znení.

2.

Poskytovateľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/kontroly na
mieste súvisiacej s dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy,
a to oprávnenými osobami v zmysle čl.12 Všeobecných zmluvných podmienok ku každej
Zmluve o poskytnutí NFP, ku ktorej sa služba viaže a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.

3.

Každá zo zmluvných strán je tiež oprávnená sprístupniť informáciu podliehajúcu povinnosti
mlčanlivosti v rozsahu požadovanom právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného štátneho
orgánu alebo právnymi predpismi SR, vrátane zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Pred takým sprístupnením informuje o požiadavke na sprístupnenie druhú
zmluvnú stranu a vykoná primerané opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií
druhej zmluvnej strany. Dotknutá zmluvná strana je v prípade takéhoto sprístupnenia
povinná neodkladne na výzvu druhej zmluvnej strany označiť údaje a informácie, ktoré
tvoria predmet jej obchodného tajomstva a z tohto dôvodu nemôžu byť sprístupnené.

4.

Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia zmluvy stali verejne
známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie,
ktorých používanie upravujú osobitné predpisy, napr. informácie, ktoré je Príkazca povinný
sprístupniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií)
alebo iných právnych predpisov.

5.

Ustanovenie bodu 3 tohto článku sa nevzťahuje na splnenie povinnosti zverejňovať zmluvy
podľa Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2010 alebo iného v budúcnosti prijatého
uznesenia vlády SR. Poskytovateľ je povinný v prípade takéhoto zverejnenia bezodkladne na
výzvu objednávateľa označiť údaje a informácie, ktoré tvoria predmet jeho obchodného
tajomstva a z tohto dôvodu nemôžu byť zverejnené.

ČI. IX
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.11.2015.
2. Táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak nie je
dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce
ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacimi
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
4. Táto zmluva je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení § 5a zákona o prístupe k
informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s
ustanoveniami § 271 ods. 2 a § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s ustanoveniami § 47a
Občianskeho zákonníka. Poskytovateľ súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy bez vynechania
ktorejkoľvek časti jej textu a dodatkov a tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej
osoby (osoby konajúcej za poskytovateľa) na zverejnenie jej údajov v tejto Zmluve a to
zverejnenie objednávateľom počas trvania jeho povinnosti podľa § 5a § 5b zákona o
prístupe k informáciám. Tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom
súhlase objednávateľa.
5. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením obsahu tejto Zmluvy tretím osobám v nevyhnutnom
rozsahu, okrem údajov, označených ako „Dôverné informácie" v Centrálnom registri zmlúv
Úradu vlády Slovenskej republiky na Internete - príslušnej webovej stránke
(www.crz.gov.sk).
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálnu snahu o riešenie všetkých sporov

vyplývajúcich alebo súvisiacich s touto zmluvou zmierlivou cestou, a to do 30 dní od
doručenia písomného upozornenia jednej Zmluvnej strany druhej Zmluvnej strane.
7. Táto Zmluva vrátane všetkých dokumentov, ktoré sa v nej spomínajú, predstavuje
kompletnú dohodu medzi zmluvnými stranami v súvislosti s predmetom Zmluvy a nahrádza
a ruší všetky predchádzajúce ponuky, dohody, záväzky, vyhlásenia, záruky a dohody medzi
zmluvnými stranami, či už písomné alebo ústne, v súvislosti s predmetom tejto Zmluvy.
8. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane nevynútiteľným alebo neplatným podľa
platného práva, bude toto ustanovenie neúčinné len do tej miery, do akej je nevynútiteľné
či neplatné. Ďalšie ustanovenia tejto Zmluvy ostávajú naďalej záväzné a v plnej platnosti
a účinnosti. Pokiaľ nastane takáto situácia, zmluvné strany nahradia nevynútiteľné či
neplatné ustanovenie iným ustanovením, ktoré sa mu svojím obsahom a účelom bude
najviac približovať.
9. Akákoľvek písomná komunikácia medzi zmluvnými stranami v tejto súvislosti sa bude
adresovať príslušnej zmluvnej strane na nižšie uvedenú adresu a bude sa považovať za
doručenú v prípade:
a.
doručenia faxom po tom, ako bolo odosielateľovi doručené potvrdenie, že prenos
údajov prebehol v poriadku,
b.
osobného doručenia, prostredníctvom kuriérskej služby alebo inak, po jej prijatí,
c.
doručenie e-mailom po doručení potvrdenia od príjemcu o prijatí, alebo
d.
doporučenej zásielky k dátumu uvedenému na potvrdení o doručení alebo na
potvrdení o tom, že zásielku nie je možné doručiť.
10. Písomná komunikácia bude adresovaná nasledovne:
Zásielky pre objednávateľa:
Do pozornosti: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.
Adresa:
Žehrianska 9, 85107 Bratislava
Telefón:
+4212 68 26 03 01
E-mail:
ivana.pichanicova@nucem.sk
WEB:
http://www.nucem.sk
Zásielky pre poskytovateľa:
Do pozornosti: PaedDr. Daniel Bacík, PLUS Academia, n.o.
Adresa:
Staré grunty 36, 84104 Bratislava
Telefón:
+4212 52 73 31 18
E-mail:
bacik@plusacademia.sk
11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
12. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.

13. Dôležité písomnosti podľa tejto zmluvy (ako napr. oznámenia o odstúpení a iné písomné
oznámenia) sa musia doručovať osobne alebo prostredníctvom doporučenej zásielky.
14. Zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne formou písomných dodatkov
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

podpísaných

15. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia
a poskytovateľ jedno vyhotovenie.
16. Zmluvné strany si text zmluvy prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že táto
zmluva je prejavom ich skutočnej a slobodnej vôle, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa

31 -01- 20U

Za poskytovateľa:

V Bratislave dňa

3 1 -01- 2014

Za objednávateľa:
/

ln/$iloslav REPKA
Itatj/tárny zástupca

PhDr. Romana Kanovská
riaditeľka

