
III. Vykonanie predmetu Zmluvy:

I

1. Dodávateľ je povinný vykonávať služby SUVISIaCes predmetom Zmluvy v termínoch
dohodnutých s Odberateľom. Služby uvedené v článku II.a) tejto Zmluvy je Dodávateľ
povinný vykonať najneskôr do lS.OS.nasledujúceho obdobia. Služby uvedené v článku
II.b) tejto Zmluvy je Dodávateľ povinný vykonať najneskôr do 31.05 nasledujúceho
obdobia ..

2. Odberateľ je povinný dodať Dodávateľovi podklady nevyhnutné pre potreby výkonu
služieb súvisiacich s predmetom Zmluvy, a to priebežne podľa požiadaviek Dodávateľa.
V prípade výkonu činností uvedených v článku II. písm. a) tejto Zmluvy je Odberateľ
povinný dodať podklady najneskôr do 15.04., pre plnenia uvedené v článku II. písm. b)
tejto Zmluvy do 30.04.. ' ;

3. Odberateľ je povinný pre potreby výkonu služieb uvedených v článku II., písm. a) tejto
Zmluvy:

• predložiť Dodávateľovi v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku všetky doklady
dokumentujúce hospodársku činnosť Odberateľa, ktoré sú potrebné pre správne
vykonanie týchto služieb,

• zabezpečiť potrebnú súčinnosť pn vykonávaní služieb súvisiacich s predmetom
Zmluvy.

4. Odberateľ nie je povinný poskytnúť Dodávateľovi akékoľvek doklady alebo iné materiály
týkajúce sa Odberateľa, ak Dodávateľ odmietne podpísať protokol o ich prevzatí.

5. Za doklady a iné materiály, ktoré budú poskytnuté Dodávateľovi za účelom ich kontroly
mimo sídla Odberateľa zodpovedá v celom rozsahu Dodávateľ, a to až do momentu ich
vrátenia Odberateľovi. Po vykonaní služieb uvedených v článku II. písm. a) tejto Zmluvy
je Dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť Odberateľovi všetky doklady a iné
materiály od neho prevzaté.

6. V prípade, ak Odberateľ nepredloží Dodávateľovi výročnú správu na overenie, Odberateľ
nie je v nej oprávnený citovať časti audítorskej správy vyhotovenej Dodávateľom.

7. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať pre Odberateľa služby v zmysle článku II., bodu b) tejto
Zmluvy bez zbytočného odkladu po tom, čo ho Odberateľ o to požiada.

8. Poskytnutie služieb špecifikovaných v tejto Zmluve musí byť účelné a hospodárne.

9. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať Odberateľovi všetko, čo pre
Odberateľa získa v súvislosti s poskytovaním služieb špecifikovaných v tejto Zmluve.
Dodávateľ je povinný Odberateľa oboznamovať so skutkovým stavom veci súvisiacej
s poskytovaním služieb podľa tejto Zmluvy.
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