Zmluva o poskytnutí služby
"Asistenčný program"
č.

Nižšie uvedeného

dňa,

442/K/Sk

mesiaca a roku uzavreli:

Mestské lesy Košice a.s.
sídlo: Južná trieda 11, 044 01 Košice
zastúpená: Ing. Tibor Róth- predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Tôkôly- člen predstavenstva
IČO: 00606707, DIČ: 2020491341, IČ DPH: SK2020491341
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1310/V
ďalej len ako "objednávateľ" na strane jednej

l.

a
NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
sídlo: Šulekova 2, 811 06 Bratislava
poštová adresa: Masarykova námestí 52/33, 702 OO Moravská Ostrava, česká republika
zastúpená: Miloslavom Kaplanom, vedúcim organizačnej zložky
IČO: 36694207, DIČ: 2022277576, IČ DPH: SK2022277576
Zapísaná na Okresnom súde Bratislava l, Oddiel Po, Vložka číslo 1687/B
ďalej len ako "poskytovatel'" na strane druhej

2.

túto zmluvu

l. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb Asistenčného programu zo strany poskytovateľa pri práci
se-aukčným systémom PROe.biz.
ll. Časové plnenie zmluvy
Poskytovateľ bude poskytovať Asistenčný program po dobu jedného roka odo dňa účinnosti tejto
zmluvy s možnosťou predÍženia na ďalšiu dobu, a to na základe dohody zmluvných strán.
111. Cenové dojednania
1. Objednávateľ sa zavazuJe za užívanie služby Asistenčného programu zaplatiť poskytovateľovi
vzájomne dohodnutú cenu vo výške 1200,- EUR plus DPH (slovom: jedentisícdvesto eur), tj. 1.440
EUR vrátane DPH.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi cenu uvedenú v bode 111.1. na základe zálohovej
faktúry vystavenej poskytovateľom, ktorá je splatná do 30 dní odo dňa vystavenia.
3. Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia nastáva posledným dňom poskytnutia služby.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje vystaviť riadnu faktúru k prijatej platbe v súlade s platným zákonom
o DPH. Zároveň sa Poskytovateľ zaväzuje ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia uvedeného
v bode 2. tohto článku vystaviť vyúčtovaciu faktúru, v ktorej bude odpočítaná zaplatená záloha .
S. Cena uvedená v bode 111.1. obsahuje poradenstvo v nákupných stratégiách, taktikách a riadení
obchodného prípadu, ako správne nastaviť výberové konanie (e-aukciu), revíziu zadania, pomoc
s nastavením obchodného prípadu (ďalej len "OP't riadenie OP, supervíziu OP v priebehu
súťažného kola, požiadavku na vyhľadanie a pridanie nových dodávateľov, požiadavku na
zaškolenie- overenie účasti dodávateľov na OP.
\
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6. Pre prípad, že objednávateľ cenu predmetu zmluvy nezaplatí riadne a včas, potom sa zmluvné
strany dohodli, že poskytovateľ je oprávnený prerušiť poskytovanie tejto služby do doby, kým
bude celá dohodnutá cena objednávateľom uhradená.
IV. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby tak, aby došlo k riadnemu a včasnému vykonaniu
predmetu plnenia.
2. Poskytovateľ na žiadosť objednávateľa zaisťuje poskytovanie odbornej služby Asistenčný program,
ktorej podstatou sú odborné e-aukčné užívateľské konzultácie k príprave a priebehu
elektronizovaných nákupných procesov a výberových konaní objednávateľa. Služba je
poskytovaná na telefónnych číslach hotline +421 2 202 55 999, +420 596 116 741, +420 724 081
932, mailovej adrese hotline@proe.biz a ďalej na telefónnom čísle +421 917 857 423 a mailovej
adrese skteam@proe.biz manažéra Ing. Petra Mikuláša, ktorý je za PROe .biz poverený jednaním
.
a koord i novart.~ služby Asistenčný program.
3. Objednávaterjša- zaväzuje včas poskytnúť informácie týkajúce sa príslušnej požiadavky predmetu
plnenia . Objednávateľ poskytne súčinnosť potrebnú k prevedeniu predmetu plnenia
poskytovateľom .

V. Nakladanie s informáciami
1. Poskytovateľ sa zaväzuje uchovať v tajnosti všetky informácie týkajúce sa objednávateľa, ktoré nie
sú verejne prístupné.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uchovať v tajnosti informácie charakteru know-how, ktoré získal od
poskytovateľa v súvislosti s poskytnutím predmetu plnenia .
Vl. Záverečné dojednania
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcom po dni jej zverejnenia.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana preberá jedno
vyhotovenie.
3. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy je potrebné vykonať v písomnej podobe, podpísané oboma
zmluvnými stranami.
4. Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia obchodným zákonníkom .
l.

V Košiciach dňa

v Bratislave dňa 11 íJl. Zt:;fz
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za objednávateľa
Mestské lesy Košice a.s.

oskytovateľa

org. zložka
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