Zmluva o spolupráci
uzavretá v zmysle § 269 ods.2 a nasl. Zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
medzi
Black Apple s.r.o.
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
IČO: 45383481
DIČ: 2022955836
IČ DPH: SK2022955836
Bankové spojenie: VÚB Bratislava
Číslo účtu: 2967906151/0200
Zapísaná okr. Súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 17630/S
Zastúpený: Mgr. Ľubica Škorvaneková - konateľka
(ďalej len „dodávateľ“)
a
Fakulta prírodných vied UMB
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený: doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. – dekan fakulty
(ďalej len „odberateľ“)
I.
Predmet zmluvy
1.

Touto zmluvou si zmluvné strany rámcovo upravujú podmienky vzájomnej spolupráce v oblasti externej komunikácie,
PR a marketingu, ktoré budú bližšie určené na základe požiadaviek odberateľa.
II.
Záväzky a povinnosti zmluvných strán

1.
2.
3.

4.
5.

Dodávateľ sa zaväzuje postupovať v zmysle písomných pokynov odberateľa od oprávneného zástupcu odberateľa,
ktorým je Ing. Marek Drimal, PhD. - prodekan pre rozvoj a medzinárodnú spoluprácu
Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytovať svoje služby odberateľovi nepretržite, pokiaľ si to situácia a
požiadavky odberateľa vyžadujú.
Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať absolútnu mlčanlivosť vo vzťahu k tretím osobám vo veciach súvisiacich s plnením
obsiahnutým v tejto zmluve. Za porušenie tejto povinnosti zaplatí odberateľovi zmluvnú pokutu 1.000,- Eur v každom
jednotlivom prípade porušenia.
Odberateľ poskytne dodávateľovi všetky potrebné informácie súvisiacich s realizáciou plnenia tejto zmluvy, ktoré sú
platné v dobe podpisu zmluvy.
Odberateľ sa zaväzuje bezodkladne poskytnúť dodávateľovi všetky nové informácie, ktoré v priebehu platnosti zmluvy
vyvstanú a budú mať dopad na plnenie zmluvy so strany dodávateľa.
III.
Platobné podmienky

1.

2.
3.

Za poskytovanie dohodnutých a objednaných činností sa odberateľ zaväzuje uhrádzať dodávateľovi odmenu na základe
vystavenej faktúry po dobu platnosti tejto zmluvy. Hodinová sadzba za vykonanú prácu je vo výške 40,- EUR/hod..
K dohodnutej odmene bude dodávateľ účtovať DPH vo výške stanovenej právnymi predpismi platnými v čase
vystavenia faktúry.
Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry odberateľovi.
V prípade nedodržania termínu splatnosti riadne vystaveného daňového dokladu je dodávateľ oprávnený účtovať
penále z omeškania v sume 0,3% denne.
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4.

Dodávateľ má nárok na mimoriadnu finančnú odmenu v prípade, že činnosti spojené s predmetom tejto zmluvy budú
presahovať rámec tejto zmluvy. Rozsah činností, alebo dodávky tovarov nad rámec tejto zmluvy predloží dodávateľ
odberateľovi písomne a budú podliehať vzájomnému odsúhlaseniu, vrátane výšky odmeny.
IV.
Doba trvania zmluvy

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Zmluva sa uzatvára od 1. máj 2013 na dobu neurčitú.
Zmluva môže byť ukončená:
• dohodou zmluvných strán
• výpoveďou, ktorejkoľvek zmluvnej strany s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od 1. dňa
nasledujúceho po dni doručenia písomnej výpovede
• odstúpením od zmluvy za podmienky, že druhá zmluvná strana podstatné poruší záväzky vyplývajúce z tejto
zmluvy.
V prípade zistenia, že niektorá zo zmluvných strán podstatne porušuje ustanovenia tejto zmluvy, je dotknutá strana
povinná najskôr písomne vyzvať druhú zmluvnú stranu na zjednanie nápravy. Obidve zmluvné strany sa zhodujú, že
účinná doba zjednania nápravy je 7 dní odo dňa doručenia výzvy na zjednanie nápravy jednou zo zmluvných strán. Ak
po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety nedôjde k náprave, zmluvná strana, ktorá výzvu na zjednanie nápravy
doručila druhej zmluvnej strane, môže od tejto zmluvy odstúpiť.
Dodávateľ môže odstúpiť od zmluvy spôsobom špecifikovaným v čl. IV ods. 2 tejto zmluvy, najmä v prípade, kedy
odberateľ pri normálnom plnení tejto zmluvy zo strany dodávateľa v dvoch za sebou nasledujúcich mesiacoch neplní
záväzky, vyplývajúce mu z čl. III tejto zmluvy.
Odberateľ môže odstúpiť od zmluvy spôsobom špecifikovaným v čl. IV ods. 2 tejto zmluvy najmä v prípade, kedy
dodávateľ neplní svoje záväzky. Odberateľ tak môže urobiť iba za predpokladu, že súčasne preukáže úplné plnenie
svojich záväzkov a povinností, ktoré uvádza čl. III.
Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení do zmluvy druhej strane.
V prípade ukončenia zmluvy sú zmluvné strany povinné vysporiadať si vzájomné práva a povinnosti ku dňu ukončenia
zmluvy, v prípade finančných nárokov sú zmluvné strany povinné tieto nároky vysporiadať do 14 dní odo dňa
skončenia zmluvy .
V.
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.
5.

Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.
Zmluva môže byť menená iba na základe písomného dodatku, ktorý sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, po 2 exempláre pre každú stranu.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia v
Centrálnom registri zmlúv vedenom podľa zákona č. 546/2010 Z.z. v platnom znení.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú
a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto zmluve zmluvné strany považujú za
určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je
známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany na znak
svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy túto zmluvu podpísali.

V Banskej Bystrici, dňa .................................2013.

V Bratislave, dňa ...................................2013.

___________________________________ __
doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD
dekan fakulty
Fakulta prírodných vied UMB

__________________________________
Mgr. Ľubica Škorvaneková
konateľka
Black Apple s.r.o.
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