c. 579!2014/ED

Zmluva

o elektronickom zasiclani dokumcntov (d'alej ako "zmlu\'a

lt
)

lIzatvorená v zmysle Zákona

é. 513/1991 Z.z. (Obchodny zákonník) ako aj v zmysle ostatní'ch vseobecne závliznych právnych

predpisov v zncní neskorsích predpisov

Ci.

I.

ZMLUVNÉ STI~ANY
I.

Zmluvná strana (d'alei ako. VVS.

a.s.~'):

Obchodné meno:

Vvchodoslovenská vodárenská 50010C1105(, 3.5.

Sídlo:

Komenského 50, 042 48 Kolice

l Právna forma: IAkciová soolocnosf

Obchodnv reeister:

Zapisaná v OR Okresného súdu Kosice l, oddiel: Sa. vlozka

léo:

lé DPH:

136570460

ISK 2020063518

V zastúncní:

In2. Zlatica Masarvková

Závod:

Kosice

Adresa závodu:

Komenského 50. 042 48 Kolice

2.

Dlé:

1243fV

12020063518

referent

ze

Zmluvná strana (d'alci ako •. nriiimatel'''):

Obchodné meno:

BodvaTel S.r.O.

I Právna forma:

Sídlo:

Skolská 5 045 Ol Moldava nad Bodvoll

Obchodnv reeister:

Okresnv súd Kosice I Oddiel:Sro.vlozka: 12853/V

C. obchodného

2000008645

léo:

c.:

partnera:

136210269

V zastuocní:

Ilé DPH:

ISK2021601670

IDlé:

15.1'.0.

12021601670

I Vincová Valéria - konatdka
él.

II.

I.

PREDMET ZMLUVY

1.1.

Predmetom zmluvy je úprava spósobu zasielania a prijimania dokumentov:

[KJ Faktúry za vodné a stocné, Faktúry za ostatné pnice a sluzby

D Faktúry za vodné a stotné vo fonnáte XVlL

[i] üznamy a informácie (marketingové, o akciáeh, ostat né)
v elektronickej fonne, kloré VVS, a.s. vystav; potas doby platnosti tejlo zmluvy (d'alej len "elektronické
dokulllenty").
1.2.

Elektronické dokumenty IIczahhlajú opravné doklady k faktúram (dobropisy, t'archopisy, storná),
upomicnkya pcnalizacné faktúry.

2.

PODMIENKY ZASIELAi\IA A PRIJiMANIA ELEKTRONICKYCH DOKUMEi\TOV

2.1.

Zmluvné strany sa dohodli, ze VVS. a.s. bude zasielat' prijímaterovi elektronické dokumenty na e-mailovú
adresu: valeria.vincovaúVbodvatel.sk. Zmluvné strany prehlasujú, ze majú prístup k e-mailovej adrese uvedenej v
tomto odseku. Prijímatel' prehlasuje, ze prijímanie elektronickych dokumentov od VVS, a.s. nie je blokované.

2.2.

Prijímater súhlasi s t)lm, aby mu VVS, a.s. posielala v elektronickej fünne faktúry uvedené v bode 1.1., ktoré budú
vystavené na základe zmlúv a objednávok z titulu akychkorvek plamych obchodnych vzt"ahov uzatvorenych medzi
prijimatel'olll a VVS, a.s. (d'alej len "elektronické faktiny").

VVS, 3.S. je od úcinnosti tejto zmluvy oprávnená zasielat' prijímatel'ovi elektronické dokumcnly.
2.4.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych postupoch zabezpecujúcich vicrohodnost" a neporllscnost' údajov
clektronickych dokumcntov:
a) elektronické faklúry budú vystavované vo formáte súboru pdfalebo XML, prilohy k faktúram a
oznamy l11öiu byr' vys[avené vo formáte súborov pdf, doc. docx. xls, xlsx. tifalebojpg
b) ziadna zmlllvná SU'ana nie je oprávnená zasahovat' ani menit' obsah ui. odoslan)/c11 dokumentov.
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2.5.

übe zmluvné strany sú povinné zabezpecif ríadne uchovávanie a archiváciu elektronickych faktúr v zm)sle
platn)/ch právnych predpisov, zaruéujúc vierohodnost' pövodu, neporusitel'nosf obsahu a éitatel'nos(
elektronickych faktúr po celú dobu úschovy.

2.ó.

Prijímatel' je oprávneny zmenit' e-mailovú adresu uvedenú v bode 2.1. tohto élánku nasledujúcimi spösobmi:
- písomne s uvedenímsvojej novej e-mailovej adresy, pritom VVS, a.s. vykoná zmenu najneskór do tretieho
pracovného diia od doruéenia informácie o tejto zmene:
a) listom, ktory bude dorueen)' VVS, a.S.
b) e-maiiom zaslanym na komaktnú e-mailovú adresu zakaznik@vodame.eu
c) zadanÍln svojej novej e-mailovej adresy na základe Zmluvy o elektronickom prístupe k infonnáciám
- osobne na zákazníckom centre, priéom VVS, a.s. vykoná zmenu e-mailovej adresy najneskór nasledujúci
pracovny den
Elektronické faktúry VVS, a.S. zaSle prijímatel'oví najneskór nasledujúci pracovny dell po uplynuti lehoty na
vyhotovenie faktúr v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

2.7.
2.8.

Elektronické dokumenty VVS, .a.s. zaSle prijimatel'ovi len v elektronickej forme.

2.9.

Elektronická dokllmentácia sa povazlIje za dorutenú prijímatel'ovi v okamihu jej odoslania YVS, a.5. na e-mailovú
adresu prijimatel'a. VVS, a.5. nenesie zodpovednost' za nedoruéenie elektronickych dokumentov v prípadoch, ak
prijímatel' uvedie neexistujúcll e-mailovú adreslI, má plnú e-mailovú schránku, blokovany príjem a iné.

2.10.

Zmluvné strany prehlasujú, ze post up pod!'a tejto dohody povatujú za dostatoeny na to, aby nebolo mozné zmenif
obsah tiadneho odoslaného elektronického dokumentu. Od úeinnosti tejto zmluvy VVS, a.S. nebude prijimatel'ovi
vystavovat' elektronické faktúry uvedené v bode 1.1. na základe zmlúv, resp. objednávok v papierovej fonne.

3.

zÁ VERECNE USTANOVE 'lA

3.1.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurcitú a nadobúda platnost' a úéinnost' di'iom podpisu poslednou zo zmluvnych
strán. V prípade, ak je prijílllatel' povinn)' zverejiiovat' túto zmluvu podl'a v~eobecne závazného právneho predpisu,
zmluva nadobúda útinnost' diiom nasledujúcim po dni jej zverejnenia prijímatel'om. Prijímatel' vydá VVS, a.s.
písomné potvrdenie o zverejnení tejto zmluvy neodkladne po jej zverejneni.

CI.

lll.

Prijírnatel' je povinny bez zbytocného odkladu písomne oznámit' predávajúcemu akékol'vek zmeny súvisiace
s touto zmluvou.
3.3.

Zmluva zaniká dohodou zmluvnych strán, alebo vypoved'ou. Pre vYpoved' zmluvy platí l mesatná vYpovedná
lehota, klorá zacína plynúf prvym diíom nasledujúceho mesiaca po dorucení vypovede drllhej zmluvnej stranc.

3.4.
3.5.

Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch s charakterol11 originál u, pricolll kafdá zmlllvná strana obdri.í I rovnopis.
Zmluva je uzavretá prejavenim súhlasu s celym jej obsahom a podpisom zástupcami oboch zmluvnych strán.

3.6.

Zmluvné strany prehlasujú a 5vojím podpisom potvrdzujú, ze túto zmluvu uzatvorili dobrovol'ne, slobodne a váine
a bez prítomnosti tiesne.

3.7.

Prijímatel' súhlasí so spracúvanilll svojich osobnych údajov predávajúcim vo svojom informacnom systéme
evidencie odberatel'ov v rozsahu cl. I. tejto zmluvy. Doba platnosti súhlasu je v súlade s osobitnymi zákomni
vymedzujúcimi úéel ich spracovania a zákonmi o úétovníctve a archívnictve.

Vyhotovil: Ing. Zlatica Masaryková

vf.f!.r.'/.C!b'.c.-Y.. .... dJia?tt./:td;7

V KoSiciach dJia 26.05.2014

/"

Bodva'1"éd U.O.
Skolsk1\

r S

045 Ol Moldavo.,," Bocivou
ICO: 36 210 269. D!é. 2021601670
IC DPH' SK2a,"pO·r,70
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