ZAMESTNANOSŤ
SOCIÁLNA INKLÚZIÁ

Z M

L U V A

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Článok I.
Objednávateľ:

Dodávateľ:

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Priemyselná ul. č. 2, 824 73 Bratislava
zastúpený: Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD., predseda
IČO: 30844878
bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. ú.: 7000060603/8180
REDI TOUR, s.r.o.
Zámocká 18, 81101 Bratislava
zastúpený: Ing. Eva Bohunická
IČO: 35719192
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
číslo účtu: 2289836659/0200
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava L, Oddiel:
Sro, vložka č. 14784/B
Článok II.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa zabezpečiť pre zamestnancov
objednávateľa ubytovanie počas trvania stáže v zahraničí v rozsahu a za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve.
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť ubytovanie pre zamestnancov objednávateľa
v samostatných izbách pre každého účastníka:
- v 3 hviezdičkovom hoteli M-HOTEL v štáte Slovinsko v meste Ľubľana v termíne od
04.09.2011 do 09.09.2011 vrátane, pre 4 osoby,
- v 3 hviezdičkovom hoteli CITY PORTUS v štáte Estónsko v meste Tallin v termíne od
18.09.2011 do 24.09.2011 vrátane, pre 10 osôb.
Článok III.
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za ubytovanie vo výške 67 €/noc/osobu v Slovinsku,
a vo výške 41 €/noc/osobu v Estónsku, vrátane DPH. V cene sú zahrnuté všetky náklady
súvisiace so zabezpečením ubytovania a s ubytovaním (napr. raňajky, miestne poplatky,
a pod.).

2. Dodávateľ je povinný predložiť objednávateľovi doklad o zabezpečení ubytovania
najneskôr 5 dní vopred pred vycestovaním.
3. Dodávateľovi vznikne právo na vyhotovenie faktúry vždy dňom nasledujúcim po dni
skončenia ubytovania v príslušnom štáte.
4. Faktúra je splatná do 21 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Článok IV.
1. Dodávateľ berie na vedomie, že finančné prostriedky, ktorými bude uhrádzaná cena za
poskytnuté služby sú tvorené z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky a vzťahuje sa na ne režim kontroly a vládneho auditu upravený
v právnych predpisoch Slovenskej republiky a Európskej únie. Finančné prostriedky sú
objednávateľovi poskytované prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „poskytovateľ").
2. Objednávateľ nebude v omeškaní s úhradou faktúry, ak dôvod omeškania bude na strane
poskytovateľa.
3. Dodávateľ sa zaväzuje pristúpiť na zmeny tejto zmluvy vyvolané poskytovateľom.
Zmeny budú vykonané formou písomného dodatku.
4. V prípade, ak dodávateľ neuzavrie dodatok k tejto zmluve, predmetom ktorého budú
zmeny v zmysle bodu 3 tohto článku, má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.
5. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy podľa bodu 4 nastanú dňom doručenia písomného
oznámenia o odstúpení dodávateľovi.
Článok V.
1. Vzťahy, ktoré nie sú medzi zmluvnými stranami riešené touto zmluvou sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Akákoľvek zmena tejto zmluvy je pre zmluvné strany záväzná, len ak je urobená vo
forme písomného dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, pričom objednávateľ obdrží 3 exempláre
a dodávateľ dva exempláre.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali jej obsah je im jasný
a zrozumiteľný a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom jej zverejnenia na
webovom sídle objednávateľa.
V Bratislave dňa
Objednávateľ:

...

V Bratislave dňa .
Dodávateľ:

