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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ODBO NEJ SLUŽBY
iL - 20 \/1==-c02....... .
Reg. c. ob·Je d nava
, te I'a: .............
Reg. č. Poskytovateľa : 2015-01-35-06
v

Zmluvné strany:
Poskytovateľ
ASKITUS spol. s r.o.
Záhradnícka 70
821 08 Bratislava
ICO
DIC
IC DPH
zapísaný

35 701 129
2020331852
SK 2020331852
v Obchodnom registri Okresného
súdu v Bratislave 1,
oddiel: Sro, vložka číslo: 11979 / B

zastúpený
banka
číslo účtu
(IBAN)

Ing. Ladislav Cocher, konateľ
Tatrabanka, a s, Bratislava
SK38 1100 0000 0026 2285 3242

Objednávateľ:
Datacentrum elektronizácie územnej
samosprávy Slovenska
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
45736359
2023345962
v registri záujmových združení právnických
osôb vedeného Obvodným úradom Bratislava
registračné číslo: ObU-BA-OWS22011/20924
Ing Adrián Belánik, výkonný riaditeľ
Štátna pokladnica
IBAN: SK 66 8180 0000 0070 0043 4476

Poskytovateľ a Objednávateľ uzatvárajú podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č 513/1991
Zb. v znení neskorších predpisov túto zmluvu (ďalej len "Zmluva").

PREDMET ZMLUVY
1.1

Predmetom tejto Zmluvy je "Vypracovanie stanoviska k zabezpečeniu služieb prevádzky

12

Objednávateľ sa zaväzuje od Poskytovateľa poskytované služby prevziať riadne a včas,
a zaplatiť mu zaň dohodnutú cenu.

OCOM".

II
11.1

MIESTO ODOVZDANIA PREDMETU PLNENIA

Miestom odovzdávania plnenia v zmysle tejto Zmluvy je sídlo Objednávateľa.

III

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

111.1

Cena za predmet plnenia je 450,00 EUR bez DPH (slovom štyristopäťdesiat EUR).

111.2

K uvedenej cene bude pripočítaná DPH podľa platných predpisov SR v čase fakturácie.

111.3

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Zz. v platnom
znení a evidenčné číslo Zŕnluvy Objednávateľa.

111.4

Splatnosť všetkých faktúr je 14 dní odo dňa doručenia Objednávateľovi. Dňom doručenia
faktúry je deň jej zaevidovania na podateľni Objednávateľa, alebo deň doručenia poštovej
zásielky. Faktúra je považovaná za uhradenú okamihom pripísania faktúrovanej čiastky na účet
Poskytovateľa.

111.5

V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky
náležitosti, je to dôvod na jej vrátenie na prepracovanie, pričom nová lehota splatnosti začne
plynúť po doručeni novej faktúry Objednávateľovi.

IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
�

lV.1

Poskytovateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť, ak dôjde k narušeniu dôvery medzi ním a klientom,
alebo ak klient neposkytuje potrebnú súčinnosť.

IV.2

Poskytovateľ zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v priamej súvislosti s
poskytovaním odbornej služby, a to v rozsahu ustanovenom v zákone č. 78/1992 Zb. o
daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov.

lV.3

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je klient v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo
jeho časti voči poskytovateľovi, je poskytovateľ oprávnený požadovať od klienta zmluvnú
pokutu vo výške O,1 % z nesplatenej dlžnej sumy za každý deň omeškania.

IV.4

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou od 01.01.2015 do 28.2.2015. V prípade
dodania a prevzatia predmetu plnenia skôr sa zmluva pokladá za ukončenú.

IV.5

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno
vyhotovenie. Zmluvné strany sa dohodli, že slovenské znenie tejto zmluvy je rozhodujúce.

IV.6

Na práva a povinnosti, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, sa použijú na základe dohody
zmluvných strán primerane ustanovenia príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej
republike.

lV.7

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že
jej obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

Za Objednávateľa:
v Bratislave, dňa:

Za Poskytovateľa:
v Bratislave, dňa:
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