ZMLUVA

O D I E L O č. 1/2002-04-24

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

OBJEDNÁVATEĽ
názov a sídlo:
Štátny ústav pre kontrolu liečiv , Kvetná 11,825 08 Bratislava 26,
zastúpený:
Doc. RNDr. Ľudevít Martinec,CSc, riaditeľ ústavu
I Č O : 165221
Bank.spojenie : N B S Bratislava č.účtu : 327-062/0720

ZHOTOVITEĽ
názov a sídlo :
W I N G S s.r.o. , Františkánske nám. 3 , 8 1 1 0 1 Bratislava ,
zastúpený:
JUDr. Ivan Kotrbanec, konateľ spoločnosti
I Č O : 31 365 698
Bank. spojenie : HVB SLOVAKIA č.účtu : 1203372001/8080
zápis v Obchod, reg. OS Bratislava I, odd. SRO , vložka č. 6392

Článok 1
Predmet zmluvy
1.1 Predmetom zmluvy j e zabezpečovanie leteniek a služieb súvisiacich s prepravou osôb do
zahraničia pre pracovníkov objednávateľa v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene na základe
požiadaviek objednávateľa.
1.2 Predmetom zmluvy j e tiež zabezpečenie bezplatných služieb:
•
•
•
•
•
•

v ý b e r , poradenstvo a rezervácia leteniek a to telefonicky, faxom, e-mail poštou,
potvrdenie rezervácie,
vykonávanie všetkých zmien na základe požiadavky objednávateľa do vystavenia letenky,
stomovanie rezervácie pred vystavením letenky,
doručovanie leteniek podľa požiadavky objednávateľa v Bratislave a okruhu 50 km,
stomovanie alebo vrátenie nepreletených leteniek podľa prepravných podmienok leteckých
spoločností.

Článok 2
Záväzky zmluvných strán
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku kvalitnému plneniu predmetu zmluvy po celú dobu zmluvného
vzťahu a pre potreby spolupráce určí kontaktného pracovníka, ktorý bude okrem všetkých
bežných spojovacích prostriedkov používať samostatnú mobilnú linku určenú prednostne na
vybavovanie požiadavok objednávateľa non stop.
2.2. Zhotoviteľ ručí za dodržanie svojich záväzkov a nahradí všetky prípadné škody vzniknuté
z titulu nedostatočného plnenia záväzkov a dohodnutých podmienok a platných zákonných
ustanovení a predpisov.
2.3. Objednávateľ sa zaväzuje k úhrade fakturovanej dohodnutej ceny za služby, na základe
prevzatia leteniek a iných dokladov platobným prevodom na účet zhotoviteľa do 14 dní od
vystavenia faktúry ak sa nedohodnú zmluvné strany inak.
2.4. Objednávateľ sa zaručuje k prevzatiu leteniek a iných súvisiacich dokladov osobou poučenou
o náležitostiach predmetných dokladov a k ich kontrole pri prevzatí. Prevzatie dokladov bude
zachytené v preberacom protokole.

Článok 3
Cena
3.1. Ceny leteniek sú stanovené v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z v znení neskorších
predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky.
3.2. Kompletná cena pozostáva z : ceny letenky po odpočítaní 3,5 % zľavy s pripočítaním
letiskových poplatkov.
3.3. Cena za jednotlivé letenky môže podliehať kurzovým vplyvom a riadi sa kurzovými
hodnotami stanovenými rezervačným systémom, obsadenosťou tried a obchodnými
podmienkami leteckých spoločností.
3.4. Úhradu leteniek nebude požadovať zhotoviteľ vopred.
3.5. Pri letenkách vyšších tried bude dojednaná vyššia zľava pre objednávateľa.
3.6. Zhotoviteľ j e platcom DPH. Medzinárodná letecká doprava j e oslobodená od DPH a preto
sú ceny bez DPH.

Článok 4
Platobné podmienky a fakturácia
4.1. Objednávateľ na základe vystavenej faktúry vykoná prevodným príkazom platbu na účet
zhotoviteľa do 14 dní od vystavenia faktúry, ak sa nedohodnú pri jednotlivých platbách inak.

Článok 5
Miesto, termín dodania služby a preberanie dokladov
5.1. Za obvyklé miesto sa považuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava
26.
5.2. Objednávateľ môže pre jednotlivé plnenia určiť iné miesto plnenia.
5.3. Termín dodania si stanovuje objednávateľ podľa potreby pri objednávaní služby.Je možný
ihneď po vystavení letenky do 15 minút v Bratislave, alebo podľa požiadavky objednávateľa a to
aj v mimo pracovnom čase a čase prac.voľna.
5.4. Prevzatie dokladov vykoná osoba označená objednávateľom proti podpisu v preberacom
protokole.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
6.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obeh. zákonníka.
6.2. V prípade, že niektorá strana poruší dohodnuté podmienky tejto zmluvy má druhá strana
právo od zmluvy odstúpiť a požadovať náhradu škody vzniknutej z dôvodu porušenia
dohodnutých podmienok. Výpovedná lehota j e 1 mesiac.Ukončeniu zmluvného vzťahu musí
predísť vyrovnanie záväzkov a ukončenie rozpracovaných objednávok.
6.3. Prípadné spory sa budú riešiť prednostne dohodou.
6.4. Zmluvu j e možné zmeniť len po dohode zmluvných strán a to písomnou formou.
6.5. Zmluva sa uzatvára na dobu jedného roka odo dňa podpisu zmluvnými stranami.
6.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.
6.7. Zmluva j e vyhotovená vo dvoch rovnopisoch po jednej pre každú stranu .
V Bratislave, dňa 10.6. 2002

JUDr. Ivan Kotrbanec
konateľ spoločnosti

Doc.RNDr. Ľudevít Martinec,CSc,
riaditeľ ústavu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv
825 08 Bratislava 26, SR, Kvetná 11
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