Zmluva o poskytnutí služieb
Uzavretá v zmysle ust. § 269 ods.2 Obchodného zákonníka
1. Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Nitrianska 2/3
955 01 Chrabrany
IČO: 36103942
DIČ: 2021603452

1.2 Poskytovateľ:

ROBEN - TRANS, s.r.o.
Sládkovičova 11
949 01 Nitra
IČO: 45713154
DIČ: 2023118460
IČ DPH: SK2023118460
č. účtu: 0235089652/0900 (IBAN: SK02 0900 0000 0002 3508 9652)

2. Predmet zmluvy, termín plnenia
2.1 Predmetom zmluvy je poskytnutie služby: autobusová preprava osôb do/z Českej republiky na
workshop v termíne 13. - 15. júna 2014 podľa špecifikácie uvedenej v bode 2.2.
2.2 Špecifikácia predmetu verejného obstarávania:
Preprava osôb autobusom z obce Chrabrany (Slovensko) do mesta Varnsdorf a Krásná Lípa
(Česká republika) a späť.
Preprava v termíne : 13. - 15. júna 2014
- 13. 06. 2014 odchod z Chrabrian o 7:15 hod.
- 15. 06. 2014 odchod z Krásnej Lípy o 12:30 – 13:00 hod.
Vozidlo: 20 miestny mikrobus s batožinovým boxom
Zabezpečenie ubytovania pre vodiča zo strany Objednávateľa.
2.3 Poskytovateľ je povinný vykonať dohodnutý predmet zmluvy s ohľadom na oprávnené záujmy
Objednávateľa, v súlade s jeho požiadavkami a pokynmi, s vynaložením náležitej odbornej
starostlivosti, pri maximálnom využití dostupných kapacít.
3. Cena
3.1 Cena za zabezpečenie predmetu zmluvy je dohodnutá medzi zmluvnými stranami v zmysle
Zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a to na základe cenovej ponuky
Poskytovateľa.
3.2 Celková cena prepravy je stanovená vo výške 950 EUR bez DPH (slovom deväťstopäťdesiat
EUR). Na uvedenú dopravu sa nevzťahuje DPH. Do kalkulácie ceny je započítaných 1 160 km.
V cene nie je zahrnuté ubytovanie, ktoré zabezpečuje a hradí Objednávateľ.
3.3 Vzhľadom k tomu, že cena za predmet zmluvy je stanovená podľa požiadaviek Objednávateľa,
v prípade vzniknutia nepredvídaných dodatočných nákladov, ktoré neboli známe v čase
podpisu zmluvy, účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že konečná cena bude fakturovaná na
základe skutočne vynaložených nákladov po odsúhlasení oboma zmluvnými stranami.
3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľovi nebude poskytnutá žiadna zálohová platba.

4. Platobné a iné podmienky zmluvy
4.1 Poskytovateľ je povinný a zaväzuje sa zabezpečiť poskytnutie služieb v súlade s ustanoveniami
tejto zmluvy v stanovenom termíne.
4.2 Objednávateľ je povinný a zaväzuje sa zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu za predmet
zmluvy na základe vystavenej faktúry Poskytovateľom v lehote splatnosti 14 dní od doručenia
faktúry. Faktúra bude obsahovať vetu „Faktúra slúži zároveň ako dodací list“.
5. Záverečné ustanovenia
5.1 Táto Zmluva je spracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po obojstrannom podpise obdrží
každý jeden exemplár.
5.2 Všetky vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom, ktoré v tejto zmluve nie sú uvedené,
sa riadia Obchodnými zákonníkom.
5.3 Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú dobrovoľne po dôkladnom
oboznámení sa s jej obsahom, nie v stave tiesne za nápadne nevýhodných podmienok a že plne
rozumejú dohodnutým zmluvným podmienkam, ktoré prijímajú a zaväzujú sa ich plniť na znak
čoho zmluvu podpisujú.
5.4 Túto zmluvu je možné meniť, doplňovať alebo zrušiť len formou písomných dodatkov, ktoré
budú riadne potvrdené a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
5.5 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

V Chrabranoch, dňa 3.6.2014

za Objednávateľa

V Nitre, dňa 4.6.2014

za Poskytovateľa

