Rámcová zmluva o vykonávaní lektorskej činnosti
uzatvorená podľa § 262 a nasl. Obch. zákonníka
Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Centrum účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú správu
Sídlo:
M. Sch. Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava
IČO:
42137004
DIČ:
SK2022739697
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN:
SK9581800000007000527365
Zastúpený:
Ing. Ivetou Hanulíkovou, riaditeľka strediska IVS
(Ďalej aj „objednávateľ“),
a
Dodávateľ:
Sídlo:
Email:
IČO:
DIČ:
SAK:
Bankové spojenie:
IBAN:
(Ďalej aj „dodávateľ“),
(Ďalej „objednávateľ“ a „dodávateľ“ spolu aj „Zmluvné strany“, a každý samostatne len „Strana dohody“).
Článok II.
Všeobecné ustanovenia
1.
Dodávateľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa lektorskú činnosť podľa čl. III. tejto
zmluvy.
2.
Objednávateľ sa zaväzuje vykonanie lektorskej činnosti prevziať a zaplatiť dodávateľovi dojednanú cenu podľa
článku V. tejto zmluvy.
Článok III.
Predmet zmluvy
1.
Predmetom tejto zmluvy je lektorská činnosť dodávateľa, ktorú dodávateľ vykoná na základe objednávky
objednávateľa na niektorú z týchto tém:
„Zákon o slobodnom prístupe k informáciám“,
„Zákon o ochrane osobných údajov“,
„Mediácia a riešenie konfliktov“,
„Tlačový zákon“,
pričom dodávateľ zrealizuje predmetnú lektorskú činnosť pod hlavičkou objednávateľa Centrum účelových zariadení,
stredisko Inštitút pre verejnú správu. Súčasťou objednávky objednávateľa (ktorá bude dodávateľovi zasielaná
emailom) bude určenie termínu a miesta predmetného školenia (pri prezenčnom školení). Objednávateľ v objednávke
uvedie, či sa bude lektorská činnosť vykonávať dištančne za použitia elektronických prostriedkov na diaľku alebo
prezenčne s uvedením miesta predmetného školenia. Dodávateľ emailom potvrdí akceptovanie objednávky.
2.
Dodávateľ sa zaväzuje vykonať lektorskú činnosť podľa pokynov a usmernení garanta školenia načas, vo vopred
dojednanom rozsahu a v dojednanej kvalite.
Článok IV.
Vykonanie lektorskej činnosti

1.
Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať lektorskú činnosť v zmysle článku III. tejto zmluvy s termínom začatia plnenia
odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do uplynutia času, alebo naplnenia finančného limitu podľa článku V.
ods. 3 tejto zmluvy a to v dňoch realizácie školenia na niektorú z tém podľa článku III. tejto zmluvy na základe
konkrétnej objednávky objednávateľa.
2.
Pri vykonávaní lektorskej činnosti postupuje dodávateľ v súlade s pokynmi objednávateľa a je nimi viazaný.
Výkon lektorskej činnosti v rozpore s požiadavkami objednávateľa sa nepovažuje za plnenie podľa tejto zmluvy a
objednávateľ nie je povinný ho prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.
3.
Dodávateľ nezodpovedá objednávateľovi za vady, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov
poskytnutých objednávateľom.
Článok V.
Cena
1.
Cena za vykonanie lektorskej činnosti dodávateľom je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán
vo výške xxx € (bez DPH) / 1 hodina školenia, pričom pri 8 hodinovom školení sa platí cena xxx € (bez DPH). V tejto
cene je zahrnuté aj spracovanie pracovného materiálu pre účastníkov školenia a tiež cestovné náhrady zo sídla
dodávateľa do miesta konania školenia, ako aj ďalšie náklady dodávateľa v súvislosti s plnením tejto zmluvy.
2.
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi cenu za predmet zmluvy po ukončení predmetného školenia,
a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa, uvedený v záhlaví tejto zmluvy a to na základe faktúry dodávateľa
doručenej do sídla objednávateľa s lehotou splatnosti 14 dní od jej doručenia.
3.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022, alebo do naplnenia maximálneho finančného limitu
plnenia tejto zmluvy vo výške 10000,00 € bez DPH (podľa toho, čo nastane skôr).
Článok VI.
Osobitné a záverečné ustanovenia
1.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po jej zverejnení v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon
o slobode informácií) a zákonom č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník.
2.
Zmluvné strany môžu meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy, prípadne jej dodatkov len písomne a po vzájomnej
dohode.
3.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
4.
Dodávateľ súhlasí, aby oprávnení kontrolní zamestnanci vykonali kontrolu obchodných dokumentov vo vzťahu
ku predmetu tejto zmluvy počas trvania zmluvy a počas 10 - tich rokov po skončení trvania zmluvy.
5.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že táto
zmluva obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, ktorú prejavili vlastnoručným podpisom.
6.
Vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi,
predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon.

V Bratislave, dňa xx.xx.2021

....................................................
Objednávateľ
Centrum účelových zariadení
Stredisko Inštitút pre verejnú správu

.................................................
Dodávateľ

