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Zmluva o poskytovaní prístupu do aukčného prostredia „EL-aukcia“ 

č. 2658/LC/11 

podľa § 269 ods. 2 Obch. zákonníka 
 

 

 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

1.1     Klient: Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV  

IČO: 00166898 

DIČ: 2021375059 

IČ DPH:  

Sídlo: Šoltésovej 4-6, Košice, 04001, Slovenská republika 

Štátna rozpočtová organizácia zriadená uznesením Predsedníctvom SAV zo dňa 24.3.1969 s 

účinnosťou od 1.4.1969, aktuálna zriaďovacia listina č. 299/G/12/2008 zo dňa 13.5.2008. 

Zastúpená: Doc. MVDr. CSc. Štefan Faix 

Kontakt: koppel@saske.sk 

Kontakt pre doručovanie faktúr: faix@saske.sk 

 

 

 

1.2 Poskytovateľ: Lazar Consulting s.r.o.  

 IČO: 35 740 175 

 DIČ: 2020270593 

 IČ DPH: SK2020270593 

 Sídlo: Klariská 10, 811 03 Bratislava 

 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.Sro, vl.č. 16688/T 

 Zastúpená: RNDr.  Marošom  Lazárom, konateľom spoločnosti 
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II. 

Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služby sprístupnenia a možnosti použitia aukčného 

prostredia „EL-aukcia“, ktoré je umiestnené v hostingovom centre poskytovateľa. 

 

III. 

Prístup klienta 

3.1 Poskytovateľ vygeneruje a odošle klientovi bezodkladne po podpise tejto zmluvy jednoznačné 

prístupové kódy pre oprávnenie prístupu klienta do aukčného prostredia „EL-aukcia“. 

 

IV. 

Spôsob a rozsah plnenia zmluvy 

4.1 Miestom plnenia zmluvy je hostingové centrum. 

4.2 Prostredníctvom elektronickej služby je realizovaný vzdialený prístup z verejnej 

telekomunikačnej siete (Internet) k špecifickému vyhradenému elektronickému priestoru 

v hostingovom centre, v ktorom je umiestnená internetová aplikácia „EL-aukcia“. 

4.3 Aplikácia „EL-aukcia“ predstavuje špeciálne softvérové prostredie, ktoré umožní klientovi 

uskutočniť elektronickú aukciu vo verejnom obstarávaní podľa platných predpisov 

v Slovenskej republike. 

4.4 Všeobecné podmienky a spôsob používania internetovej aplikácie „EL-aukcia“ sú súčasťou 

tejto aplikácie a sú zobrazované v rámci prihlasovania sa používateľov do aplikácie. 

4.5 Používateľmi aplikácie „EL-aukcia“ sú klient a ním oslovení ďalší účastníci elektronickej 

aukcie. Prihlasovanie sa používateľov do aplikácie je kontrolované a chránené. 

4.6 Poskytovateľ poskytuje službu nepretržite v režime 365/24, t. j. každý deň v roku a každú 

hodinu počas dňa. 

4.7 Aplikácia „EL-aukcia“ je aktualizovaná priebežne podľa potreby. 

 

V. 

Práva a povinnosti poskytovateľa 

5.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby klientovi na základe tejto  zmluvy. 

5.2 Poskytovateľ je povinný udržiavať aukčné prostredie v hostingovom centre 

v prevádzkyschopnom stave. Poskytovateľ je povinný oznámiť klientovi prípadné zmeny 

v poskytovaní služby. 

5.3 Poskytovateľ zabezpečuje zodpovedajúcu údržbu a rozvoj štandardnej aplikácie „EL-aukcia“. 

5.4 Poskytovateľ má právo vykonávať formálne a funkčné zmeny v aplikácii „EL-aukcia“. 

5.5 Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené neodbornou obsluhou, nedodržiavaním alebo 

porušením návodov a postupov poskytovateľa.  

5.6 Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné škody súvisiace s prerušením poskytovania služby, z 

dôvodu poruchy na zariadeniach ostatných dodávateľov (výpadok elektrickej energie, výpadok 

technického zariadenia) alebo z dôvodu zásahu vyššej moci (živelná pohroma, prírodná 

katastrofa, a podobne). 
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5.7 Poskytovateľ nezodpovedá za nastavenie a obsah realizovaných elektronických aukcií 

klientom. 

 

VI. 

Práva a povinnosti klienta 

6.1 Klientovi vzniká právo využívať služby podľa tejto zmluvy po podpise zmluvy 

prostredníctvom poskytovateľom pridelených prístupových kódov. Klient má právo realizovať 

neobmedzený počet elektronických aukcií v neobmedzenom čase.  

6.2 Klient sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za poskytnuté služby riadne a včas dohodnutú 

cenu podľa tejto zmluvy. 

6.3 Klient sa zaväzuje, že služby poskytovateľa bude používať v súlade s touto zmluvou 

a v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.  

6.4 Klient nie je oprávnený na prevod práva podľa tejto zmluvy na tretiu osobu. 

6.5 Klient je povinný udržiavať v tajnosti voči tretím osobám prístupové mená a heslá. 

Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené prístupom neoprávnených osôb k pripojeniu, 

ak k takémuto prístupu došlo z dôvodu nedodržania uvedeného utajenia klientom. 

6.6 Klient zodpovedá za obsah realizovaných elektronických aukcií a taktiež za archiváciu ich 

výsledkov. 

6.7 Klient zodpovedá za svoje technológie a zariadenia, ktoré sú používané pre spojenie so 

sprístupneným aukčným prostredím. 

 

VII. 

Cena a platobné podmienky 

7.1 Jednotková cena za sprístupnenie aukčného prostredia pre realizáciu jednej elektronickej 

aukcie v prostredí „EL-aukcia“ je 10,00 € bez DPH. 

7.2 Cena poskytnutých služieb bude fakturovaná mesačne na základe skutočného počtu 

realizovaných elektronických aukcií pre dané registračné číslo klienta.  

7.3 DPH bude fakturovaná v súlade s právnymi predpismi platnými v čase fakturácie. 

7.4 Klient uhradí cenu za poskytnuté služby na základe faktúry. Faktúra bude klientovi doručená 

elektronicky, podpísaná elektronickým podpisom. Splatnosť faktúr je 14 dní od dátumu 

vyhotovenia faktúry. Za deň úhrady faktúry sa považuje dátum odpísania fakturovanej sumy z 

účtu odberateľa v prospech účtu poskytovateľa. 

7.5 Ak klient je v omeškaní s platbou viac ako 30 dní alebo len čiastočne zaplatí dohodnutú cenu, 

poskytovateľ má právo prerušiť poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy do času, pokiaľ 

klient dlžné čiastky uhradí. 

 

VIII. 

Ostatné dojednania 

8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

8.2 Pri odstúpení od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344 - 351 
Obchodného zákonníka. 

8.3 Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonávať len formou písomnej dohody zmluvných 

strán, ktorá sa stane nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  




