ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZMLUVA O REALIZÁCII DOPINGOVEJ KONTROLY
č.: 8/2011
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami:
1. Objednávateľ:

zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
bankové spojenie:
a
2. Vykonávateľ:

zastúpený:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:

Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom
Tajovského 228/13
018 41 Dubnica nad Váhom
Alfonz JUCK, prezident
30227704
SK2021767979
0063670597/0900

ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SR
Hanulova 5/B
841 01 Bratislava
PhDr. Miroslav MOTYČÍK, riaditeľ
42137292
2022738553
Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000343064/8180

I.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie výkonu súťažnej dopingovej kontroly v
zmysle regulácie WADA a EAA počas pretekov „Atletický most 2011“ konaných 15.9.2011
v Dubnici nad Váhom v celkovom počte 5 odberov a dohodnutie jednotlivých povinností
a práv zúčastnených strán.

II.
Povinnosti zmluvných strán
1.
a)
b)
c)
d)

Objednávateľ sa zaväzuje:
dodržiavať ustanovenia regulácií, týkajúcich sa dopingovej kontroly,
zabezpečiť zriadenie regulárnej stanice dopingovej kontroly v mieste konania
podujatia v zmysle pravidiel WADA a EAA,
zabezpečiť potrebnú informovanosť vykonávateľa a jeho komisárov dopingovej
kontroly o všetkých dôležitých aktivitách (časový program, jeho zmeny a pod.),
zabezpečiť bezproblémový prístup (akreditáciu) a nerušenú činnosť komisárov
dopingovej kontroly v mieste odberov,

e) zabezpečiť koordináciu činnosti komisárov DK s prípadným delegátom EAA pri
výbere a oznamovaní športovcov určených na dopingovú kontrolu,
f) zabezpečiť 1 anglicky hovoriaceho asistenta dopingovej kontroly (chaperona)
zhodného pohlavia na každého vylosovaného športovca pre dobu od oznámenia
výzvy po realizáciu odberu vzorky, ktorý nebude iným spôsobom viazaný na
organizáciu podujatia v čase konania dopingovej kontroly,
g) zaplatiť vykonávateľovi všetky jeho náklady spojené so zabezpečením predmetu
zmluvy aj prípadné náklady dodatočnej analýzy odobratých vzoriek podľa cenníka
ADA SR (príloha s výpočtom),
h) podpísanú zmluvu vo dvoch vyhotoveniach predložiť na podpis vykonávateľovi
najneskôr do 12.9.2011.
2.
a)
b)
c)
d)
e)

Vykonávateľ sa zaväzuje:
zabezpečiť realizáciu dopingovej kontroly počas súťaže v čase uvedenom v článku 1.
tejto zmluvy,
zabezpečiť dvoch anglicky hovoriacich komisárov dopingovej kontroly (muž, žena) na
podujatie,
zabezpečiť a poskytnúť pre podujatie dostatočné množstvo odberového
a dokumentačného materiálu,
zabezpečiť prepravu všetkých odobratých vzoriek do WADA akreditovaného
laboratória v Seibersdorfe (AUT) a ich štandardnú analýzu po ukončení podujatia,
predložiť objednávateľovi fakturáciu všetkých nákladov dojednaných touto zmluvou
najneskôr do 20.10.2011.
III.
Cena

Predbežná cena predmetu zmluvy podľa bodu I. je orientačná a je v čiastke 1.485 €
slovom (jedentisícštyristoosemdesiatpäť Eur). Celková cena bude vypočítaná podľa reálne
vynaložených výdavkov viazaných na zabezpečenie predmetu zmluvy, pokynov delegáta
CEV a počtu analýz odobratých vzoriek dopingovej kontroly v laboratóriu. Cenník platieb
a predbežný výpočet za vyššie uvedené výkony sú prílohou tejto zmluvy.

IV.
Platobné podmienky
Objednávateľ sa zaväzuje na základe zálohovej faktúry uhradiť na účet vykonávateľa
cca 70% predbežnej ceny, t.j. 1.000 € v lehote do 9.9.2011 a zvyšnú časť do 14 dní od
doručenia zúčtovacej faktúry vykonávateľa. Splatnosť vyúčtovacej faktúry bude 14 dní od jej
vystavenia. Súčasne sa zaväzuje zaslať e-mailom potvrdenie o realizácii úhrady najneskôr do
12.9.2011.

V.
Zmluvné pokuty
V prípade omeškania úhrady zúčtovacej faktúry je objednávateľ povinný uhradiť
vykonávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% nezaplatenej čiastky za každý deň
omeškania platby od termínu jej splatnosti.

VI.
Zmena a zrušenie zmluvy
Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť iba postupne očíslovanými písomnými
dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Za dôvod na
zrušenie zmluvy zo strany vykonávateľa sa bude považovať aj neuhradenie zálohovej platby
v lehote podľa článku IV. tejto zmluvy.
VII.
Záverečné ustanovenie
1.
Táto zmluva je vyhotovená vo 2 (dvoch) vyhotoveniach, z ktorých každá strana po
podpise oboma stranami dostane jedno vyhotovenie.
2.
Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadi sa v prípade nezhôd právnymi
ustanoveniami, vyplývajúcimi z Obchodného zákonníka.
3.
Obe zmluvné strany súhlasia so zverejnením obsahu tejto zmluvy v zmysle zákona č.
546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.
4.
Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, s jej obsahom sa riadne
a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a dostatočne
určitým spôsobom vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená
ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany nižšie potvrdzujú
svojimi podpismi.
5.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými
stranami.

V Bratislave, dňa

objednávateľ

V Bratislave, dňa

vykonávateľ

