
Z',vĺLIJI Ao SPoLUpnÁcl u. ......fu.....t202l
uzatvoľená podl'a $ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom

znenr
(dtalej len rrzmluva")

Názov:
Sídlo:
lčo:
DIČ:
Bankové spojenie:
Císlo účtu v tvaľe IBAN:
Zastúpené:
(ďalej len,,obj ednávateľ")

medzi zmluvnými stranami :

Mesto Šal'a
Námestie Sv. Tľojice 7,g27 15 Šal'a
00 306 185
2021024049
Slovenská sporiteľňa, a.s.

sK82 0900 0000 0051 2430 6282
Mgľ. Jozef Belický, primátoľ mesta

a

Názov: COUPE INVEST, s.ľ.o.
Sídlo: Zámocká22,Bratislava 8l l 0l
lčo: 4722020I
DIč: 2O238O22g7
číslo účt,. v tvaľe IBAN: SK51 5200 0000 0000 1829 4502
Zastúpená: JUDľ Marián Šmida' konateľspoločnosti
Zapísanáz okľesný súd Bratislava l, odd.: Sro vloŽka č':90l3l/B
(ďalej len',poskýovateľ")
(ďalej spoločne označovaní aj ako ,,zmluvné strany")

Preambula

Zmluvné strany, objednávateľ na stľane jednej a poskýovateľ na strane druhej, uzatváraju na
základe s 269 ods. 2 obchodného zákonníka túto zmluvu o spolupľáci, v nadváznosti na
aktuálny vyvoj epidemiologickej situácie v Slovenskej republike vyvolanej šíľením nového
koronavírusu SARS-CoV-2, ktoý spôsobuje ochoľenie CoVID-lg s cieľom ochrany
veľejného zdravia, ato za podmienok ďalej dohodnutých v tejto zmluve'

CI.I.
Pľedmet zmluvy

1.1. Poskytovateľ sa zavdzuje, že zabezpečí vykonávanie odberu vzoriek biologického
materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiľačného ochoľenia COVID-l9,
vyvolaného novým koronavírusom SARS-CoY-2, prostredníctvom antigénového testu

(ďalej aj ako ,,diagnostické vyšetrenie" alebo ,,SluŽba"), a to v ľozsahu a spôsobom,
ktoľé sú uvedené nižšie v tejto zmluve.

I.2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že nebude vyžadovat' úhľadu (akýkoľvek poplatok) od osôb,
ktoľé sa ľozhodnú vylžit' sluŽby mobilného odberového miesta na diagnostiku
infekčného respiračného ochorenia CoVID-19 pľostredníctvom antigénového testu (tj.
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poskytovateľ nemôŽe požadovať

vyšetrovanej osoby úhradu).

ZA vykonanie diagnostického vyšetrenia od

l'3. objednávateľ Sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi pri plnení jeho povinností
vyplývajúcich ztejto zmluvy potľebnú súčinnost' v rozsahu podľa tejto zmluvy
a zaplatiť poskýovateľovi dohodnutú cenu'

l.4. Zmluvne strany beru na vedomie a súhlasia s tým, že jednotlivé plnenia v zmysle tejto

zmluvy bude poskytovatel' vykonávat' na zák|ade objednávky objednávatel'a' ktoľá
môŽe bvt aj telefonická. V objednávke si zmluvné strany dohodnú najmä čas plnenia,
počet mobilných odbeľových miest, počet odberoých tímov, miesto plnenia a prípadne

iné náleŽitosti, ktoré budú v danom čase pľe plnenie SluŽby dôleŽité, tak pre

objednávateľa ako aj pľe Poskytovateľa.

CI. II.
Práva a povinnosti zmluvných stľán

2.l. Poskýovatel' sa zaväzuje vykonávať diagnostické vyšetrenia pre testovane osoby
(zamestnancov objednávateľa a/alebo zamestnancov jeho zmluvných partneľov),

konkľétne sa zavänlje vykonávať tieto činnosti :
a) odoberať vzorky biologickeho materiálu sterom z nosohltanu,

b) vyhodnocovať odobratú vzoľku prostredníctvom antigénového tesfu,

c) informovať testovanú osobu o výsledku testu odovzdaním ceľtifikátu alebo
potvrdenia o vykonaní testu,

d) nahlásiť miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotnictva každý
pozitivny ýsledok prostredníctvom aplikácie IS COVID, a to najneskôr do 9 _ tej

hodiny rannej za predchádzajúci deň'

e) nahlásiť Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) agregované dáta
o výsledkoch testovania zakaždý deň testovania za predchádzajúci vyšetľovací deň

najneskôľ do 9'00 hod nasledujúceho dňa.

0 zabezpečit'materiálne a technické vybavenie mobilného odberového miesta v súlade
Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 18312020 Z. Z. o minimálnych
poŽiadavkách na peľsonálne zabezpečenie a materiálno _ technické vybavenie
mobilného odberového miesta.

g) Zabezpečiť dostatočné mnoŽstvo antigénoých testov, certifikátov alebo potvľdení
o vykonaní testu.

h) likvidovať osobné údaje dotknutých osôb po splnení účelu plnenia predmetu tejto

zmluvy.
i) likvidovat' biologický odpad z testovania v súlade s príslušnýrni právnymi

predpisrni.

2'2. Diagnostické vyšetrenia sa poskytovateľ zaväzuje vykonávať počas víkendu dňa
30'0I.2021(sobota) v čase od 09:00 hod. do 18:00 hod., dňa 3I.0I.202l (nedeľa) v čase
od 09:00 hod. do 15:00 hod., dňa 06.02.202l (sobota) včase od 09:00 hod. do l8:00
hod. a dŤn 07 .02.2021 (nedeľa) v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod., prípadne v ľozsahu
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dohodnutom v písomnej objednávke objednávateľa, v priestoľoch objednávateľa.

V prípade, ak poskytovatel' chce skrátit' alebo zmeniť dohodnutý ľozsah a čas

poskytovania diagnostických vyšetrení, je povinný tuto skutočnosť vopred

odkonzultovať aodsúhlasiť so zodpovednou osobou objednávatel'a. V prípade, ak
poskytovateľ zmení dohodnutý rozsah a čas poskytovania diagnostických vyŠetľeni bez
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, vzniká objednávateľovi náľok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň porušenia

svojej zmluvnej povinnosti.

2.3. Poskýovatel' sa zaväzuje zabezpečiť dostatočné mnoŽstvo antigénových testov,
certifikátov/potvľdení o vykonaní testu a svoje materiálne a personálne kapacity tak, aby
bol schopný vykonať v dohodnutom čase dohodnutý počet testov. Za týmto účelom sa
poskytovateľ zavázuje zabezpečit' poskýovanie SluŽby minimálne jedným (1)

odberovým tímom.

2.4' objednávateľ sa zavänlje poskytnúť poskytovatel'ovi potrebnú súčinnosť pre riadne
plnenie povinností poskytovateľa vypl;ývajúcich mu z tejto zmltlvy, najmä je povinný
zabezpečiť vstup do aľeálu objednávateľa ana vlastné náklady zabezpečiť dezinfekciu
priestorov, v ktoých bude Poskýovateľ vykonávať Službu v zmysle tejto zmluvy.

2.5. Poskýovatel' sa zaväzuje vyuŽivať znadené mobilné odberové miesto v čase

dohodnutom s objednávatel'om v zmysle tejto zmluvy a použiť diagnostické sety
výlučne na účely poskytovania SluŽieb podľa tejto zmluvy (tj. poskytovateľ nemôŽe
v daných priestoroch vykonávať inú činnosť alebo ich zdieľat' s inou osobou na inú
činnosť ako je plnenie tejto zmluvy).

2.6. Poskýovateľ vyhlasuje, Že:

a) je poskytovateľom zdľavotnej starostlivosti podľa $ 4 zákona č,. 57812004 Z.z.
o poskytovateľoch zdľavotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organlzáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektoqých

zákonov v zneni neskoľších predpisov, s prideleným kódom poskytovatel'a

zdľavotnej staľostlivosti P6I4O4672OI Úradom pre dohľad nad zdravotnou

starostlivosťou,
b) spĺňa všetky podmienky apožiadavky vtejto zmluve stanovené aŽe je plne

kompetentný túto zmluvu uzatvonť a schopný riadne plniť v celom ľozsahu
záväzky v nej obsiahnuté,

c) vedome nezamlčal objednávateľovi Žiadne informácie vo vďahu k schopnosti
poskytovateľa poskýovať SluŽbu podľa tejto zmluvy alebo také informácie, ktoré
by podstatne zmenili alebo ovplyvnili rozhodnutie objednávateľa uzatvoriť túto
zmluvu,

d) disponuje pľávoplatným povolením na prevádzkovanie mobilného odbeľového
miesta vydaného príslušným ľegionálnym úľadom verejného zdravotníctva,

e) je pľipravený v dohodnutom čase otestovať min. 250 osÔb, ktoré pľejavia záujem
o diagnostické vyšetrenie. Poskýovateľ sa zaväzuje vykonávat' diagnostické
vyšetľenie v súlade so všeobecne závdzĺými právnymi pľedpismi Slovenskej
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republiky a Metodikou k testovaniu ťonnou antigénových testov, ktoľá je
zverejnená na webovorn sídle Ministerstva zdravotníctva SR tak, aby rnohol byt'

dosiahrutý účel pouŽitia vzorky na diagnostiku, najrnä dodrŽiavat' podmienky
pouŽitia diagrrostického setu, rnanipulácie s odberovým materiálom, podrnienok

odberu, ochranu chránených údajov o testovanej osobe a za týmto účelom riadne

usmemit' testovanú osobu k súčinnosti.

2.7 . Poskytovatel' zabezpečí riadne označenie každej odobľatej vzorky testovanej osoby a jej

nespochybnitel'né spárovanie s testovanou osobou.

2.8. Poskytovate|' zaznamenáva údaje o testovarrých osobách do samostatného fonnulára, v
ktorom bude uvedené poradové číslo, lneno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko a

telefonrre číslo osoby.Yzor formulára tvorí Prílohu č. l tejto zmluvy'

2.9. Poskytovateľ označi vydaný certifikát alebo potvľdenie o vykonaní testu svojou
pečiatkou a podpisom poverenej osoby.

2.l0. Poskytovatel' je povinný vykonávat'diagnostické vyšetrenie riadne aodborne v súlade
s poŽiadavkami pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so
štandardnými diagnostickými postupmi pri zohľadnení individuálneho staw testovanej

osoby a s prihliadnutím na technické paľametre odbeľového materiálu.

2.11.Diagnostické vyŠetľenie je vykonané správne, ak bolo vykonané s potrebnou odbornou
staľostlivost'ou, pri dodržani všetkých bezpečnostno-technických opatľení, ktoľé sú pľi
takomto odbeľe a diagnostike potľebné (najmä vzorka nesmie bý'kontaminovaná, musí
bý odobľatá zo správneho miesta a musí bý'spľávne pľiľadená testovanej osobe).

2.I2.Za odber a správnost' ýsledku diagnostického vyšetrenia zodpovedá Poskýovateľ
v mieľe, aká sa dá pričítať špecif,rcite a senzitivite antigénových testov' objednávateľ
beľie na vedomie, že poskyovatel' nezodpovedá za aktlkoľvek škodu spôsobenú
objednávatel'ovi alebo tretím osobám prípadným šírením infekčného respiračného
ochoľenia CoVID-lg, vyvolaného novým koľonavírusom SARS-CoY-2, spôsobenou
falošnou negativitou antigénových testov.

2.l3. Poskytovateľ sa zaväzuje, Že bude na požiadanie objednávatel'a sním konzultovat'
otázky vyplývajúc e z tejto zmluvy telefonicky' ak je to vzhľadom na ich obsah možné, a
napoŽiadanie objednávateľa aj osobne na dohodnutom mieste'

2.14. Poskytovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu podať na Žiadost' objednávateľa
spľávu o priebehu diagnostických vyšetrení.

2.l5. Poskytovateľ sa zaväzuje, Že pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy bude bez
zbytočného odkladu pľeľokúvat' s objednávateľom všetky otázky, ktoľé by mohli
negatívne ovplyvniť priebeh a výsledok sledovaný touto zmluvou a Že mu bude
oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohĺoziť oprávnený záujem objednávateľa a

iniciatívne dávať návrhy na odvľátenie tejto Í'rozby.
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2.16' Zmluvné stľany sa dohodli, Že akekol'vek iné konanie poskytovateľa, ako konanie s

vedomou nedbanlivosťou alebo úmyselne je okolnosťou vylučujúcou zodpovednost'
Poskýovateľa. Zodpovednost' poskytovatel'a anáhrada spôsobnej škody, s výnimkou
škody spôsobenej úmyselne a vedomou nedbanlivosťou, v súvislosti s poskytovaním
Služby podľa tejto zmluvy sa riadi ust. $ 373 a nasl. obchodného zákonníka.

2.17. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť diagnostické certifikáty alebo potvrdenia
o vykonaní testu a použit' ich výlučne na vykonanie diagnostického vyšetrenia podľa
tejto zmluvy.

2.18. V prípade, ak si poskýovatel'nesplnení povinnosti uvedené v bode 2.1. písm. c), d) a e)

tohto článku, objednávatel'má náľok na zmluvnú pokutu vo ýške 200,- EUR (slovom:

dvesto: eur) zakaždú nesplnenú povinnost', a to i opakovane.

2.l9. Zmluvné stľany sa qýslovne dohodli, Že akákoľvek komunikácia súvisiaca s plnením
tejto Zmluvy bude uskutočnená písomne, prostredníctvom týchto kontaktných osôb:

Kontaktná osoba za objednávateľa je: JUDr. Ing. Margita Pekáľová, vedúca oddelenia
spľávy majetku azanadenimesta Šaľa, tel.: 09l1 500 063, e-mail: pekarova(@sala.sk

Kontaktná osoba za Poskytovateľa je: JUDr. Marián Šmida funkcia: konateľ,tel.: 0905
274 419, e-mail : marian. smida@lcoupeinvest. sk

2.20 objednávatel' sa Za účelom zabezpečenia plnenia predmetu tejto zmluvy zaväzuje
poskytnúť poskýovateľovi minimálne 2000 (slovom: dvetisíc) kusov diagnostických
setov. Poskýovatel' je povinný diagnosticke sety prevzaté od objednávateľa použiť
ýlučne na účel plnenia tejto zmluvy a nespotrebované diagnostické sety sa zaväzuje
vrätit'objednávateľovi po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

CI. ilI
Cena plnenia a platobné podmienky

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, Že objednávateľ zaplati poskýovateľovi za riadne plnenie
predmetu tejto zmluvy odplatu, ato za podmienok uvedených v tomto článku zmluvy,
pričom celková odplata závisi od počtu vykonaných diagnostických vyšetrení. odplata
za jedno diagnostické vyšetrenie je vo ýške 5,00 EUR (slovom: päť eur)'

3.2 V cene podľa bodu 3.1. tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky a akékoľvek náklady
poskýovateľa vynaloŽene na plnenie predmetu tejto zmluvy vrátane nákladov na
zabezpečenie diagnostických testov, ceľtifikátov alebo potvrdení o vykonaní testu.

J.J objednávateľ uhradí poskytovateľovi odplatu podľa bodu 3.1 . tejto zmluvy na základe
faktúry predloženej poskýovateľom po vykonaní poŽadovaných/objednaných

diagnostických vyšetľení. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že faktuľáciu

vykonaných diagnostických vyšetrení vykoná poskytovateľ až po refundácii nákladov
na testovanie antigénovými testami v mobilných odbeľoých miestach zriadených
objednávateľom zo štátneho rozpočtu na účet objednávateľa. o tejto skutočnosti bude
objednávateľ bezodkladne písomne infoľmovat'poskytovateľa. Poskýovateľ berie na
vedomie a ýslovne súhlasí s tým, Že v prípade, ak bude objednávateľovi doručená
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faktúra za vykonané diagnostické vyšetrenia podl'a tejto zmluvy pľed prijatírn
ľefundácie nákladov podl'a pľedchádzajúcej vety, lehota splatnosti faktúry nezačne
plynút' a objednávatel' je oprávnený vrátiť faktúľu bez jej uhradenia poskytovatel'ovi
s uvedením dôvodu jej vrátenia.

3.4. Faktúľa musí obsahovat' všetky náleŽitosti daňového a účtovného dokladu podl'a

právneho poriadku Slovenskej republiky. Prílohou faktúry je vyplnená príloha č. 3
tejto zmluvy - Záznam o výkone. Podl'a $ 29 zákona č. 22212004 Z.z. o dani z pľidanej

hodnoty, je poskytovanie zdravotnej staľostlivosti od dane z pridanej hodnoty

oslobodené. Splatnost' faktúry bude 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry,

ktorá bude 
'pĺĺať 

náleŽitosti príslušných právnych pľedpisov.

3.5 Pokial' faktúra nebude obsahovat' predpísané alebo dohodnuté náleŽítosti, vrátane
príloh' objednávateľ je oprávnený vľátit' ju poskytovatel'ovi bez úhľady na opľavu
alebo doplnenie, pričom sa nedostane do orneškania so splnením svojho peňažného

záväzku voči poskýovateľovi. Doručením opravenej alebo doplnenej faktúry plynie
nová lehota splatnosti.

čt. ry.
Vyššia moc

4.l. Žiadna zo zmluvných stľán nebude zodpovedná za nedodržante závázkov, pokiaľ toto

nedodrŽanie vznikne v dôsledku vonkajších udalostí, ktoré nemohli byt ovplyvnené
zmluvnými stranami alebo nimi predvídané.

4.2. obidve zmluvné strany sazavänlju bezodkladne si vzájomne oznámiť začiatok a koniec
''vyššej moci'''

Čt. v.
Mlčanlivost'

5.l. Zmluvrré strany sa dohodli, Že všetky skutočnosti, inťormácie a údaje, oktoých sa

poskytovateľ dozvie pri vykonávaní diagnostických vyšetľení sú povaŽovane Za dôverné
infonnácie, o ktoých sú obe zmluvné strany zavázuju zachovávat' mlčanlivosť, pokiaľ
pľávrry pľedpis platný a účinný na izemi' Slovenskej republiky alebo písomná dohoda

zmluvných strán nestanovuje inak. Tento závázok zahÍťla povinnost' zachovávat'

mlčanlivosť o osobných údajoch testovanýclr osôb. Povinnosť mlčanlivosti podl'a tohto

článku trváaj po zrušení alebo zániku tejto zmluvy.

5.2. Ztnluvne strany sa zavazuju, Že dôverné infonnácie bez predclrádzajúceho písomného

súhlasu druhej zmluvnej stľany neqr.uŽijú pre seba ďalebo pľe tretie osoby, neposkytnú

tretírn osobárn a ani neumožnia pľístup tretích osôb k dôvernýrn infonnáciám, pokial'
táto zmluva neustanovuje irrak. Ak zrnluvná strana akýrnkol'vek spôsoborn poruší
povinnost' rnlčanlivosti podl'a tohto článku ztnluvy, je druhej zmluvnej strane povinrrá

nahľadit'týrn spôsobenú škodu v plnej výške.
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5.3. Zmluvné Stľany sa dohodli, Že musia zabezpečít', aby sa povinnost' rnlčarrlivosti
vyplývajúca z tolrto článku zlnluvy vzt'ahovala aj rra osoby, ktoľe realizuju ptáva a

povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce.

čl. vl.
Ustanovenia o ochrane osobných údajov

6'1. Poskytovatel' je povirrrrý pľi spľacúvaní osobných údajov testovaných osôb na účely
plnenia predrnetu tejto znluvy postupovat' (vrátane splnenia všetkých povinrrostí

ochrany osobných údajov týkajúcich sa samotného poskytovatel'a) v súlade s
Nariadenírn Európskeho Paľlamentu a Rady (EU) 201 61679 z 27 . aprila 2016 o ochľane
fyzickýcl'l osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov,
ktoryrn sa zrušuje smemica 95l46lBs (všeobecne nariadenie o ochrane údajov) a
zákonom č. l8l20l8 Z. z. o ochľane osobných údajov a o Zmene a doplnení niektorych
zákonov v zneni neskorších pľedpisov'

6'2. Poskýovateľ plní úlohy v postaveniPrevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v čl. II zmluvy
a v $ 2 ods' 3 zákona č. 57612004 Z. z. o zdľavotnej starostlivosti, sluŽbách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej staľostlivosti a o Zmene a doplnení niektoých zákonov za

účelom vyšetrenia osoby označenej za moŽný zdroj ýchlo sa šíriacej a Život
ohĺozujúcej nákazy, diagnostika a liečba osoby s ýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou
nákazou.

6.3. Poskýovatel' spracúva osobné údaje v rozsahu: poradové číslo, meno, priezvisko, rodné
číslo, bydlisko, telefonne číslo, ýsledok testu za účelom ich nahratia do systému IS
COVID a nahlásenia NCZI agregované dáta.

6.4. Príjemcami osobných údajov o pozitívnych osobách sú Regionálne úrady verejného
zdravotníctva a príjemcom agregovaných dát je NCZI.

čt. vlt.
Trvanie zmluvy

7.1. Zmluvasauzatvára na dobu uľčitú do 30.06.202|

7.2. Zmluvný vďah založený touto zmluvou moŽno skončit' uplynutím času bez ďalšieho
predlŽenia, dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením od tejto zmlur,y.

7 .3. Zmluvu je moŽné ukončiť na základe vzájornnej písomnej dohody zmluvných strán ku
dňu uvedenom v dohode.

7.4. objednávateľ aj poskytovatel' môŽe ukončit' zmluvu písomnou výpoved'ou aj bez

uvedenia dôvodu. Zmluvný vzťah sa v prípade ýpovede skončí uplynutím posledného

dňa výpovednej lehoty, ktorá je stanovená na 14 dní a ktorá začne plynúť od

nasledujúceho dňa po dni preukázateľného doručenia výpovede druhej zrnluvnej stľane.
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7.5' Ak ktorákol'vek zmluvná strana podstatne poruší niektoru zo svojich povinností podľa
tejto zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpit'' odstúpením
od zrnluvy nezanikajú odstupujúcej zmluvnej stľane uŽ vzniknuté nároky' ani nároky na

náhradu vzniknutej škody, vrátane škody vzniknutej v dôsledku odstúpenia od zmluvy'

7.6. odstúpenie od zmluvy podl'a bodu 7.5. musí mat'písomnú formu, musí byt'
preukázateľne doručené druhej zmluvnej stľane a musí v ňom by'uvedený konkľétny
dôvod odstúpenia, inak je neplatné.

7.7. Poskytovateľ sa zavázuje, že pred ukončenírn tejto zmluvy upozorní objednávateľa na

všetky opatrenia potľebne na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hľoziacej
objednávatel'ovi nedokončením niektorej z činností podľa tejto zmluvy.

čt. vuI.
Záverečné ustanovenia

8.l . Táto zrnluva sa vyhotovuje v troch (3) vyhotoveni ach, z ktoých objednávatel' pľevezme
dve (2) vyhotovenia a poskytovatel' pľevezme jedno ( l ) vyhotovenie.

8.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy moŽno vykonať iba písomnou ťormou, a to písomnými
dodatkami k tejto zmluve podpísanými oboma zmluvnými stranami.

8'3. Yzt'ah oboch zmluvných strán sa riadi výlučne touto zmluvou, príslušnými
ustanoveniami obchodného zákonnika a ďalšími všeobecne záväznými právnymi
pľedpismi Slovenskej republiky.

8.4. Ak niektoľé ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr
stľatia účinnosť, nie je tým dotknutá platnost' ostatných ustanovení. Namiesto
neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzieľ sa pouŽije úprava, ktorá, pokial' je to
právne moŽné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy' pokiaľ pri
uzatvárani tejto zmluvy zmluvné stľany túto otázku bľali do úvahy.

8.5. Postúpenie pohľadávky poskytovateľa, vzniknutú z tejto zmluvy, na tretiu osobu sabez
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa vylučuj e, bez ohľadu na právny
titul, právnu foľmu alebo spôsob postúpenia' Takéto postúpenie pohľadávky sa bude
povaŽovat' za nep|atne'

8.6. Poskýovateľ podpisom tejto zmluvy potvľdzuje, Že na jeho majetok nebol vyhlásený
konkuľz' ani nebolo voči nemu začate konkurzné konanie, nemá Žiadne daňové
nedoplatky, nie je v omeškaní s platenírn zdravotného a nemocenského poistenia ani

dôchodkového zabezpečenia a príspevku na poistenie nezamestnanosti pre svojich
zamestnancov, Že mu nehrozí úpadok a nie sú mu známe žiadne okolnosti, ktoľé by
mohli ohrozit' riadne plnenie jeho povinností a závázkov podl'a tejto zmluvy.
Nepľavdivost', aj čiastočná, prehlásenia poskytovatel'a podl'a tohto bodu zakladá právo

objednávateľa odstúpit' od tejto zmluvy.
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8.7. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
A účinnosť dňom nasledujúcim pojej zverejnení na inteľnetovej stľánke objednávateľa.
Zm|uvné stľany súhlasia so zveľejnením celej Zmluvy v ľozsahu osobných informácií
mena a priezviska. Povinnosť Zmluvu zverejniť vyplyva z ustanovenia $ 5a zákona č.

2lll2000 Z. z. o slobodnom prístupe kinformáciám aoZmene adoplnení niektoých
zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom zneni.

8.8. Zm|uvné strany vyhlasujú, Že si futo zmluvu pľečítali, jej obsahu poľozumeli a na znak
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpisujú.

8.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmlufv sú nasledovne prílohy:

Príloha č. 1 - Hlásenie o testovaných osobách
Príloha č.2 _ Potvrdenie o vykonaní testu
Príloha č. 3 - Záznarĺo výkone.

V Bľatislave, dňa 28.0l.20212021 V Šali, dtn28.OI.2021

Za poskýovateľa: Zaobjednävateľa:

COUPE INVEST s.r.o.

Marián Iozef
konatel' spoločnosti

COUPE INVEST, s.ľ.o
mesta Šaľa
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