ZMLUVA O DIELO NA VYBUDOVANIE, NASADENIE, TESTOVANIE
A ODOVZDANIE ASDS DO RIADNEJ PREVÁDZKY
(uzatvorená v zmysle § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení)
číslo Objednávateľa:
číslo Zhotoviteľa:

OBJEDNÁVATEĽ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zápis v obchodnom registri:
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené na rokovanie
 vo veciach zmluvných:
 vo veciach finančných:
 vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
(ďalej len „Objednávateľ“)

7171/2015/LSR
O-15/0069

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš vložka č. 155/S
RNDr. Peter Morong, generálny riaditeľ
Mgr. Ján Kostrian
Ing. Peter Bodnár
Ing. Marián Jagerčík, Ing. Jozef Sámel, MBA
36 038 351
2020087982
SK2020087982
Všeobecná úverová banka, a. s., Námestie slobody 1, 975
55 Banská
SK77 0200 0000 0000 0680 6312
SUBASKBX

a
ZHOTOVITEĽ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zápis v obchodnom registri:
Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie
 vo veciach zmluvných:
 vo veciach finančných:
 vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

GAMO a.s.
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Okresný súd Banská Bystrica, oddiel SA, vložka č. 550/S
Ing. Vladimír Demčík, predseda predstavenstva
Iveta Milčíková, podpredseda predstavenstva
Ing. Ján Lichvár, člen predstavenstva
Ing. Július Tomka, PhD.
Iveta Milčíková
Ing. Vladimír Demčík
36033987
2020087498
SK2020087498
Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Banská Bystrica
SK5409000000000435467048
GIBASKBX

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

1

PREAMBULA
Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil Oznámením č. 12159 – MSS zverejneným vo
Vestníku verejného obstarávania č. 111/2015 zo dňa 8. 6. 2015 verejné obstarávanie – súťaž na

realizáciu zákazky: Automatizovaný stacionárny detekčný systém pre včasnú detekciu lesných
požiarov (ďalej aj „ASDS“).
Na základe vyhodnotenia ponúk vo verejnom obstarávaní bola vybraná ponuka Zhotoviteľa ako
ponuka úspešného uchádzača. Vzhľadom k tejto skutočnosti a predloženej ponuke Zhotoviteľa
uzatvárajú Zmluvné strany túto Zmluvu o dielo a poskytovaní služieb.

2

PREDMET ZMLUVY

2.1

Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo a poskytnúť plnenia
a služby, ktorými sa rozumie realizácia zákazky “Automatizovaný stacionárny detekčný systém
pre včasnú detekciu lesných požiarov“, a to za cenu a za podmienok ďalej stanovených v tejto
Zmluve. Detailná špecifikácia predmetu Zmluvy je uvedená v Prílohe č.1 Zmluvy, pričom predmet
Zmluvy bude dodaný postupne, v čiastkových plneniach (etapách) uvedených v Prílohe č. 3
Zmluvy.

2.2

Špecifikácia predmetu Zmluvy uvedená v Prílohe č. 1 a návrh riešenia Zhotoviteľa uvedený
v Prílohe č. 2 Zmluvy môžu byť upravené alebo spresnené iba na základe písomnej dohody
Zmluvných strán.

2.3

Súčasťou plnenia predmetu Zmluvy je vypracovanie dokumentu Realizačný projekt, ktorý sa
Zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť v súlade so závermi z analýzy a predložiť na schválenie
Objednávateľovi v termíne stanovenom v Harmonograme plnenia.

2.4

Objednávateľ sa touto Zmluvou zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za poskytnuté plnenia cenu podľa
tejto Zmluvy. Špecifikácia ceny za jednotlivé plnenia predmetu Zmluvy v súlade
s Harmonogramom plnenia je uvedená v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy.

2.5

Objednávateľ sa touto Zmluvou ďalej zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú pre
plnenie záväzkov Zhotoviteľa, a to minimálne v rozsahu stanovenom v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy.

2.6

Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia na poskytnutie
potrebných licencií a plnení a je spôsobilý na riadne a včasné vykonanie predmetu tejto Zmluvy
a spĺňa požiadavky Objednávateľa na plnenie predmetu tejto Zmluvy.

3

SPÔSOB A DOBA DODANIA PREDMETU ZMLUVY

3.1

Plnenia podľa tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje odovzdať Objednávateľovi v termínoch
špecifikovaných v Prílohe č. 3, ak nie je Zmluvou stanovené inak.

3.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať za podmienok stanovených v tejto Zmluve riadne a včas všetky
plnenia predmetu Zmluvy.

3.3

Zhotoviteľ nebude v omeškaní, ak záväzok na plnenie predmetu Zmluvy, alebo činnosti podľa
tejto Zmluvy alebo pokynu Objednávateľa nemohol riadne a včas splniť pre okolnosti vylučujúce
zodpovednosť v zmysle § 374 ods. 1 Obchodného zákonníka, alebo pre Zhotoviteľom
nezavinenú nemožnosť získania potrebnej časti zariadenia, materiálu alebo inej časti plnenia
predmetu Zmluvy, alebo pre Zhotoviteľom nezavinené omeškanie pri doprave alebo pre
omeškanie Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti - lehoty pre plnenia predmetu Zmluvy, alebo
činnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy sa predĺžia o dobu zodpovedajúcu dobe trvania takýchto
okolností. Zhotoviteľ je povinný takéto okolnosti Objednávateľovi bez zbytočného odkladu
písomne oznámiť a zároveň je povinný vykonať všetky primerané opatrenia na ich odvrátenie.

3.4

Vlastníctvo k predmetu Zmluvy prechádza na Objednávateľa momentom zaplatenia ceny za
predmet Zmluvy v súlade s článkom 5 ods. 5.3 tejto Zmluvy. Nebezpečenstvo škody na predmete
Zmluvy prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím predmetu Zmluvy
v mieste plnenia.

3.5

Zhotoviteľ aspoň 5 pracovných dní vopred oznámi Objednávateľovi čas dodania predmetu
Zmluvy, alebo jeho čiastkových plnení.

Zmluva o dielo – ASDS

2/14

3.6

Jednotlivé plnenia predmetu Zmluvy sa považujú za riadne prevzaté podpísaním akceptačného
protokolu zo strany Objednávateľa za predpokladu, že vykonaná kontrola a/alebo testovanie
preukáže riadne plnenie v súlade s touto Zmluvou, resp. plnú funkčnosť odovzdaných plnení
poskytnutých v súlade s touto Zmluvou.

3.7

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy podľa článku 2.1 tejto Zmluvy a odovzdať ho do
riadnej prevádzky najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

4
4.1

5

MIESTO PLNENIA
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať plnenie podľa tejto Zmluvy podľa pokynov Objednávateľa, a to
buď v sídle Objednávateľa alebo vo svojom sídle, resp. na ďalších pracoviskách Objednávateľa,
ak táto Zmluva neustanovuje inak.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1

Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi uhradiť celkovú cenu za plnenia podľa tejto Zmluvy, ktorú
strany dohodli ako cenu zmluvnú a ktorá činí 22 689 960 € (slovami: dvadsaťdvamiliónovšesťstoosemdesiatdeväťtisícdeväťstošesťdesiat eur), bez DPH. Cena za plnenia podľa tejto
Zmluvy uvedená v tomto bode je konečná, úplná a záväzná, pričom v prípade, ak nie je osobitne
dohodnuté inak, zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s realizáciou a zhotovením
predmetu Zmluvy.

5.2

Kalkulácia celkovej ceny plnenia je špecifikovaná v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy.

5.3

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi vznikne nárok na zaplatenie celkovej ceny postupne,
po častiach vždy po splnení príslušnej etapy, špecifikovanej v Prílohe č. 3 Zmluvy. Cena bude
hradená na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom po splnení etáp, špecifikovaných v Prílohe
č. 3 Zmluvy a po podpísaní akceptačného protokolu zo strany Objednávateľa.
K dohodnutým cenám bez DPH sa pripočíta DPH v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty,
platným v deň vzniku daňovej povinnosti. V prípade zmeny sadzby DPH v čase platnosti tejto
Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú akceptovať zmenenú výšku DPH a dodatkom k tejto Zmluve
náležite upraviť Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. V prípade, ak je počas platnosti tejto zmluvy Zhotoviteľ
evidovaný na Zozname platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie
v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov, tak sa menia a dopĺňajú doteraz dohodnuté platobné podmienky
z tejto zmluvy nasledovne:
5.3.1

Objednávateľ zadrží čiastku 20 % z každej fakturovanej sumy bez DPH ako zábezpeku
do doby preukázania zaplatenia dane uvedenej na predmetnej faktúre zo strany
Zhotoviteľa v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Zábezpeka zaniká ku dňu preukázania zaplatenia dane
z predmetnej faktúry Objednávateľovi Zhotoviteľom. Objednávateľ je povinný vykonať
úhradu zábezpeky Zhotoviteľovi z predmetnej faktúry do 30 dní odo dňa preukázania
zaplatenia dane Zhotoviteľom.

5.3.2

Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že účinky zmeny platobných podmienok
tejto zmluvy v zmysle tohto článku nastanú jednostranným úkonom Objednávateľa, a to
vznikom prvej zábezpeky v zmysle ods. 5.3.1 tohto článku.

5.4

Splatnosť všetkých faktúr je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa ich doručenia.

5.5

Faktúra sa považuje za doručenú, aj keď bolo jej prevzatie Objednávateľom odoprené alebo ak
sa ju nepodarilo doručiť, aj keď bola zaslaná na adresu sídla Objednávateľa alebo na dodatočne
oznámenú doručovaciu adresu Objednávateľa, a to tretím (3.) pracovným dňom po jej
preukázateľnom odoslaní.

5.6

Ak faktúra neobsahuje stanovené náležitosti alebo v nej nebudú správne uvedené údaje, je
Objednávateľ oprávnený ju vrátiť v lehote piatich (5) kalendárnych dní po jej doručení
Zhotoviteľovi, s uvedením chýbajúcich náležitosti alebo nesprávnych údajov. V takom prípade sa
prerušuje plynutie lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť doručením riadnej faktúry. Ak
Objednávateľ faktúru vráti bezdôvodne, bez uvedenia chýb alebo po dohodnutom termíne, lehota
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splatnosti sa neprerušuje. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi
riadnu faktúru.
5.7

6

Peňažné plnenia budú platené bankovým prevodom na účet druhej strany uvedený vo faktúre.
SPÔSOB ZHOTOVENIA PREDMETU ZMLUVY

6.1

Rozsah a spôsob zhotovenia, vrátane spôsobu odovzdania, predmetu Zmluvy bude podrobne
špecifikovaný v dokumente „Realizačný projekt“, ktorý spracuje Zhotoviteľ na základe analýzy
súčasnej situácie a špecifikácie požiadaviek Objednávateľa v rozsahu stanovenom touto
Zmluvou, najmä Prílohou č. 1 Zmluvy a Prílohou č. 2 Zmluvy.

6.2

Cieľom Realizačného projektu je podrobne špecifikovať rozsah plnenia predmetu Zmluvy, ďalší
priebeh jeho zhotovenia, ako aj stanovenie akceptačných kritérií pre prevzatie jednotlivých plnení
predmetu Zmluvy.

6.3

Akceptáciou Realizačného projektu sa Realizačný projekt stáva nedeliteľnou súčasťou tejto
Zmluvy. Realizačný projekt je špecifikáciou zmluvných podmienok, pričom pre účely špecifikácie
plnení podľa tejto Zmluvy (rozsah, termíny plnenia, cena apod.) sa použije špecifikácia,
obsiahnutá v akceptovanom Realizačnom projekte.

6.4

Akceptačným kritériom pre akceptáciu Realizačného projektu je jeho súlad s touto Zmluvou,
najmä Prílohou č. 1, Prílohou č.2 a Prílohou č. 3 Zmluvy.

6.5

Zhotoviteľ je oprávnený použiť pri plnení predmetu Zmluvy iné osoby (subdodávateľ), čím však
nie je dotknutá jeho zodpovednosť za riadne a včasné vykonanie predmetu Zmluvy.

7

PRAVIDLÁ PRE ZMENU SUBDODÁVATEĽA POČAS PLNENIA ZMLUVY

7.1

Objednávateľ v súlade s § 34 ods. 10 Zákona o verejnom obstarávaní určuje pravidlá pre zmenu
subdodávateľa počas plnenia zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto
Zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky podľa § 26 ods.
1 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „Zákon o verejnom
obstarávaní“). Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu,
v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa,
ktoré bude obsahovať minimálne:
a) podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi,
b) identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a
c) čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 Zákona
o verejnom obstarávaní.

7.2

Objednávateľ si splnenie podmienok podľa § 26 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní
u navrhovaného subdodávateľa overí na Úrade pre verejné obstarávanie podľa § 128 Zákona
o verejnom obstarávaní, prípadne vyžiadaním si dokladov podľa § 26 ods. 2 Zákona o verejnom
obstarávaní v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2013
z 23.7.2013 k osobnému postaveniu podľa Zákona o verejnom obstarávaní.

8

ZMENY PREDMETU ZMLUVY V PRIEBEHU PLNENIA

8.1

Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená navrhnúť písomne zmeny plnenia predmetu
Zmluvy pred jeho dokončením. Žiadna zo strán nie je povinná navrhnutú zmenu akceptovať.

8.2

Zhotoviteľ sa na písomnú výzvu Objednávateľa zaväzuje vyhodnotiť dôsledky Objednávateľom
navrhnutých zmien plnenia predmetu Zmluvy, ktoré budú zahŕňať hodnotenie dopadov takých
zmien na cenu a rozsah plnení, dohodnuté termíny odovzdaní a rozsah potrebnej súčinnosti
(ďalej len „Špecifikácia dôsledkov“).

8.3

Akékoľvek zmeny predmetu Zmluvy musia byť dohodnuté formou písomného dodatku k tejto
Zmluve, ktorým dôjde k úprave zmluvných podmienok v súlade so Špecifikáciou dôsledkov alebo
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(ak zmenu navrhol Zhotoviteľ) v súlade s dohodou Zmluvných strán, ak nie je v konkrétnom
prípade touto Zmluvou stanovené inak.

9

ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU ZMLUVY

9.1

Odovzdanie a prevzatie jednotlivých častí predmetu Zmluvy prebieha po etapách
prostredníctvom akceptačnej procedúry, ktorú tvoria akceptačné testy v súlade s akceptačnými
kritériami. Odovzdanie predmetu Zmluvy ako celku sa uskutočňuje na základe záverečnej
akceptačnej procedúry, ktorú tvorí záverečný akceptačný test v súlade s akceptačnými kritériami.
Akceptačné kritériá pre prevzatie Realizačného projektu sú stanovené v tejto Zmluve, akceptačné
kritériá pre ostatné etapy a akceptačné kritériá pre záverečný akceptačný test budú stanovené
v Realizačnom projekte. Cieľom akceptačných testov je porovnať vlastnosti etáp/predmetu
Zmluvy s ich špecifikáciou podľa tejto Zmluvy.

9.2

Zhotoviteľ odovzdá etapy plnenia predmetu Zmluvy k akceptačnej procedúre v termínoch
špecifikovaných v tejto Zmluve. Súčasne odovzdá Objednávateľovi návrh akceptačných testov.

9.3

Akceptačné testy, vrátane záverečného akceptačného testu, vykonáva Objednávateľ za účasti
Zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný oznámiť termín a miesto vykonania akceptačných testov
Zhotoviteľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred.

9.4

Akceptačné testy prebiehajú v lehote desiatich (10) pracovných dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ
odovzdal Objednávateľovi príslušnú etapu/Dielo na vykonanie akceptačnej procedúry/
záverečnej akceptačnej procedúry, ak nie je v Realizačnom projekte stanovená iná lehota.

9.5

Etapa alebo odovzdanie predmetu Zmluvy sú považované za akceptované bez výhrad, ak nie sú
v priebehu ich akceptačných testov zistené žiadne vady.

9.6

Etapa alebo odovzdanie predmetu Zmluvy sú považované za akceptované s výhradami, ak nie
je v rámci ich akceptačných testov zistená ani jedna Havarijná vada a nie viac ako tri (3) Urgentné
vady. Kategorizácia vád je stanovená v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy.

9.7

Ak v rámci akceptačných testov nie sú splnené podmienky pre akceptáciu (bez výhrad či
s výhradami), oznámi Objednávateľ vady Zhotoviteľovi písomne najneskôr do troch (3)
pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty pre vykonanie akceptačných testov. V takom oznámení
je Objednávateľ povinný vady dostatočne popísať, vrátane ich kategorizácie.

9.8

V prípade, že Objednávateľ oznámil Zhotoviteľovi vady, ktoré bránia akceptácii, v súlade s touto
Zmluvou, zaväzuje sa Zhotoviteľ také vady bez zbytočného omeškania odstrániť a odovzdať
etapu alebo Dielo na opakované akceptačné testy. Predchádzajúce ustanovenia tohto článku sa
použijú obdobne. Predmetom opakovaných akceptačných testov je overenie, či boli oznámené
vady riadne odstránené.

9.9

Ak v rámci akceptačných testov nebudú zistené vady, brániace akceptácii, považuje sa etapa
alebo predmet Zmluvy za riadne prevzaté, o čom je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa písomne
informovať bez zbytočného omeškania. O prevzatí etapy podpíšu Zmluvné strany „Akceptačný
protokol“ a o prevzatí predmetu Zmluvy podpíšu Zmluvné strany „Celkový akceptačný protokol
o prevzatí predmetu Zmluvy“, a to najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty
pre vykonanie akceptačných testov.

9.10

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že etapu alebo predmet Zmluvy budú považovať za riadne
prevzaté aj keď:
a) Objednávateľ riadne a včas neoznámil Zhotoviteľovi vady, ktoré bránia prevzatiu etapy či
predmetu Zmluvy,
b) Objednávateľ riadne a včas nepodpísal príslušný protokol o akceptácii v súlade
s predchádzajúcimi ustanoveniami.
c) Predchádzajúce ustanovenia sa nepoužijú pri prevzatí dokumentácie, ktorú Zhotoviteľ
poskytuje v súlade s touto Zmluvou.
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10

ODOVZDANIE A PREVZATIE DOKUMENTÁCIE

10.1

Dokumentáciou sa rozumie programová dokumentácia k predmetu Zmluvy, potrebná pre účelné
používanie predmetu Zmluvy, ako aj dokumentácia k technickému a systémovému vybaveniu, ak
je poskytované na základe tejto Zmluvy.

10.2

Dokumentácia pre technické a systémové vybavenie pozostáva z dokumentácie, ktorá je
súčasťou dodávky príslušného vybavenia od jeho výrobcu.

10.3

Zhotoviteľ je povinný dodať Objednávateľovi súčasne s dodaním každého APV, ak je súčasťou
plnenia podľa Zmluvy:
a) zdrojové kódy s popisom v elektronickej forme na CD/DVD v počte 2 ks,
b) technickú dokumentáciu v slovenskom jazyku v písomnej forme v počte 2 kusov
a v elektronickej forme na CD/DVD,
c) prevádzkovú dokumentáciu v slovenskom jazyku v písomnej forme v počte 2 kusov
a elektronickej forme na CD/DVD v počte 2 ks,
d) používateľskú dokumentáciu v slovenskom jazyku v písomnej forme v počte 2 kusov
a v elektronickej forme na CD/DVD.

10.4

Článok 10.3 písm. a) tejto Zmluvy sa neaplikuje na bežne predávaný komerčný softvér
Zhotoviteľa a diela tretích strán. Za diela tretích strán sa považujú aj diela subdodávateľov
Zhotoviteľa v prípade, že ide o komerčný softvér bežne predávaný a dostupný na trhu. V prípade,
že subdodávateľ vytvára nové aplikačné programové vybavenie, platia ustanovenia článku 10.3
písm. a) ako pri tvorbe diela Zhotoviteľom.

11
11.1

12

DODANIE A PREVZATIE ĎALŠÍCH PLNENÍ
Technické vybavenie, ktoré má byť dodané v súlade s touto Zmluvou, bude dodané Zhotoviteľom
do miesta plnenia podľa tejto Zmluvy. Dodanie potvrdí Objednávateľ podpísaním dodacieho listu.
VLASTNÍCKE PRÁVO, LICENCIE A PRÁVA POUŽITIA

12.1

Vlastnícke právo k veciam, ktoré sa majú podľa tejto Zmluvy stať vlastníctvom Objednávateľa,
nadobúda Objednávateľ dňom zaplatenia ceny podľa článku 5 ods. 5.3 tejto Zmluvy. Na dobu od
dodania takých vecí do dňa zaplatenia ceny podľa článku 5 ods. 5.3 tejto Zmluvy udeľuje
Zhotoviteľ Objednávateľovi právo takú vec používať v rozsahu a v súlade s účelom podľa tejto
Zmluvy.

12.2

Ak je súčasťou plnení podľa tejto Zmluvy autorské dielo v zmysle ust. § 7 zákona č. 618/2003
Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov
(ďalej len „autorský zákon“), poskytuje Zhotoviteľ Objednávateľovi licenciu na používanie
autorského diela v súlade a s účelom podľa tejto Zmluvy, a to s účinnosťou odo dňa dodania
takého autorského diela. Odmena za poskytnutie licencie k autorským dielam podľa tohto odseku
je zahrnutá v cene predmetu Zmluvy podľa tejto Zmluvy.

12.3

Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi nevýhradnú licenciu používať Dokumentáciu počas celej
doby trvania majetkových práv k nim na území Slovenskej republiky a členských štátov Európskej
únie na účely, na ktoré boli vytvorené alebo na účely súvisiace s činnosťami Objednávateľa, a to
nasledujúcimi spôsobmi:
a) vyhotovenie neobmedzeného množstva ich rozmnoženín pre interné účely Objednávateľa,
b) neobmedzené rozširovanie ich originálov alebo rozmnoženín v rámci organizácie
Objednávateľa,
c) rozširovanie ich originálov alebo rozmnoženín vypožičaním alebo inou formou prevodu
vlastníckeho práva ako predajom iným štátnym orgánom Slovenskej republiky alebo štátnym
rozpočtovým alebo príspevkovým organizáciám Slovenskej republiky alebo iným osobám,
ktoré patria do pôsobnosti Objednávateľa alebo osobám, na ktoré bude prenesený výkon
štátnej správy.
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12.4

Zhotoviteľ poskytuje nevýhradnú licenciu používať APV vytvorené výhradne Zhotoviteľom alebo
subdodávateľom Zhotoviteľa a SW licencií za účelom zabezpečenia splnenia záväzkov
Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy Objednávateľom počas celej doby trvania majetkových práv
k nemu na území Slovenskej republiky a členských štátov Európskej únie na účely, na ktoré bolo
vytvorené a/alebo na účely súvisiace s činnosťami Objednávateľa.

12.5

Objednávateľ bude môcť postúpiť tretej osobe licenciu na používanie v tomto článku uvedeného
APV iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Zhotoviteľa; o postúpení licencií a o osobe
postupníka bude Objednávateľ povinný informovať Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.

12.6

Zhotoviteľ poskytuje nevýhradnú licenciu používať dodané APV počas celej doby trvania
majetkových práv k nemu na území Slovenskej republiky a členských štátov Európskej únie na
účely, na ktoré bolo vytvorené alebo na účely súvisiace s činnosťami Objednávateľa,
vyhotovením neobmedzeného množstva rozmnožením pre interné účely Objednávateľa.

12.7

Oprávnenia Objednávateľa podľa tohto článku Zmluvy prechádzajú pri zániku Objednávateľa na
jeho právneho nástupcu.

13

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

13.1

Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje:
a) zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy riadne a včas s potrebnou odbornou starostlivosťou;
b) pri vykonávaní prác v sídle Objednávateľa dodržiavať platné a účinné predpisy o ochrane
bezpečnosti práce a zdravia pri práci, požiarnej ochrany, hygieny práce a životného
prostredia;
c) zaistiť, aby jeho pracovníci dodržiavali všetky interné predpisy Objednávateľa, s ktorými boli
Objednávateľom vopred oboznámení;
d) chrániť práva duševného vlastníctva patriace Objednávateľovi, ako aj práva tretích osôb,
ktoré by mohli byť plnením Zmluvy dotknuté.

13.2

Objednávateľ sa touto Zmluvou zaväzuje umožniť Zhotoviteľovi plnenia podľa tejto Zmluvy,
spolupracovať so Zhotoviteľom pri plnení tejto Zmluvy, najmä mu s dostatočným predstihom
poskytovať vždy súčinnosť, úplné, pravdivé a včasné informácie potrebné pre riadne plnenie
záväzkov Zhotoviteľa, a to v rozsahu najmenej podľa tejto Zmluvy, najmä jej Prílohy č. 5.

13.3

Objednávateľ sa zaväzuje pri vykonávaní prác zamestnancami Zhotoviteľa v sídle Objednávateľa
a na jeho pracoviskách:
a) zabezpečiť v zmysle § 6 ods. 4 a nadväzne na § 7 ods. 6 písm. a) až c) zákona NR SR
č. 124/2006 Z. z., aby zamestnanci Zhotoviteľa dostali potrebné pokyny pre bezpečnosť a na
ochranu zdravia pri práci platné pre jeho pracoviská a informácie o možných ohrozeniach,
preventívnych opatreniach, opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na vykonanie
záchranných prác a na evakuáciu osôb,
b) splniť povinnosti uvedené v článku 13.3 písm. a) tejto Zmluvy pred začatím výkonu práce
zamestnancami Zhotoviteľa,
c) postupovať v zmysle § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v prípade, že zamestnanec
Zhotoviteľa utrpí pracovný úraz.

13.4

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo nebude obsahovať žiadne:
a) vírusy;
b) softvérové anomálie;
c) zariadenia na ochranu kopírovania čísla CPU, zábrany proti dátumovým programom alebo
podobné rutiny obmedzujúce používanie a prenositeľnosť Diela.

13.5

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí/získa na svoje vlastné riziko a na svoje vlastné náklady
všetky a akékoľvek potrebné vývozné povolenia, povolenia tranzitu, certifikáty o schválení alebo
akékoľvek iné potrebné úradné povolenia/licencie požadované právnym poriadkom príslušného
štátu a súčasne sa zaväzuje, že splní akékoľvek a všetky colné a iné obdobné povinnosti
nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie predmetu Zmluvy.
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13.6

Zhotoviteľ najneskôr do 14 (štrnástich) dní vrátane odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy
predloží Objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu alebo poistný certifikát v originálnom
vyhotovení alebo v úradne osvedčenej kópii, ktorých predmetom je poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú pri výkone podnikateľskej činnosti tretej osobe vo výške poistného krytia
minimálne Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. eur. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie
Objednávateľa predložiť Objednávateľovi na nahliadnutie poistnú zmluvu.

13.7

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení Zmluvy dodržiavať platné a účinné všeobecne záväzné právne
predpisy Slovenskej republiky, ako aj právne akty EÚ v oblasti štrukturálnych fondov EÚ
a primerane v rozsahu vzťahujúcom sa na Zhotoviteľa, aj rešpektovať ostatné pravidlá vydané
na ich základe (napr. Systém finančného riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na
programové obdobie 2014-2020, Systém riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na
programové obdobie 2014-2020 a pod). Za účelom preventívneho riešenia problémov spojených
s refundáciou nákladov na realizáciu projektu môže Objednávateľ aj vopred oznámiť Zhotoviteľovi
informácie a pokyny, ktoré je v tomto ohľade nevyhnutné dodržiavať zo strany Zhotoviteľa (napr.
požiadavky na špecifikáciu plnenia v akceptačných protokoloch alebo faktúrach Zhotoviteľa
a pod.).

13.8

V prípade vykonávania kontroly a uplatnenia nárokov kontrolnými orgánmi voči Objednávateľovi
na vrátenie platieb poskytnutých z Európskych štrukturálnych fondov z dôvodu kvalifikácie platieb
Objednávateľa za plnenia podľa tejto Zmluvy uvedenými kontrolnými orgánmi ako
neoprávnených výdavkov v zmysle platných právnych predpisov týkajúcich poskytovania
prostriedkov z Európskych štrukturálnych fondov, sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť
Objednávateľovi bezplatne všetku súčinnosť a spoluprácu, ktorú je od neho takto možné
oprávnene požadovať, za účelom využitia zákonných prostriedkov na obranu proti takýmto
nárokom kontrolných orgánov, najmä sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi
konzultácie a súčinnosť pre účely preukazovania oprávnenosti takýchto výdavkov.

13.9

Zhotoviteľ je povinný plniť riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy a dodržiavať pokyny
Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu
na nedostatočnú súčinnosť Objednávateľa, nevhodnú povahu pokynov alebo na ich rozpor
s ustanoveniami Zmluvy a/alebo ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, ak
Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť, resp. rozpor zistiť pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti.
Ak nedostatočná súčinnosť Objednávateľa, nevhodné alebo so Zmluvou a/alebo všeobecne
záväznými právnymi predpismi rozporné pokyny prekážajú v riadnom plnení Zmluvy, je Zhotoviteľ
povinný jej splnenie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby poskytnutia potrebnej súčinnosti
Objednávateľa, zmeny predmetného pokynu alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá
na plnení Zmluvy podľa daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné Zmluvu prerušiť, sa
predlžuje lehota určená na jej splnenie.

13.10

Zhotoviteľ je povinný dodať dielo v súlade s platnými štandardmi pre informačné systémy verejnej
správy podľa výnosu Ministerstva financií SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy.

13.11

Zhotoviteľ je povinný pri plnení Zmluvy dodržiavať zásady poctivého obchodného styku a zdržať
sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť posúdené ako konanie v rozpore s dobrými mravmi
hospodárskej súťaže.

13.12

Zhotoviteľ je povinný zdržať sa pri plnení Zmluvy akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo v dôsledku
konfliktu záujmov spochybniť nestrannosť a základný účel plnenia Zmluvy.

13.13

Zhotoviteľ sa zaväzuje oboznámiť a následne zabezpečiť od svojich zamestnancov realizujúcich
predmet plnenia Zmluvy dodržiavanie:
a) povinnosti dodržiavania ochrany údajov a záväzku mlčanlivosti o údajoch, s ktorými počas
výkonu prác pre Objednávateľa prišli do styku, a to aj po ukončení pracovného, resp.
služobného pomeru,
b) povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými počas výkonu prác pre
Objednávateľa prišiel do styku, ako aj o zákaze ich využitia pre osobnú potrebu, zverejnenie,
poskytnutie a sprístupnenie s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu
k Úradu na ochranu osobných údajov SR pri plnení jeho úloh.
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14
14.1

OCHRANA INFORMÁCIÍ
Ak Zmluvná strana poskytne (odovzdá) alebo sprístupní druhej Zmluvnej strane informáciu, ktorá
nie je verejne známou a túto informáciu písomne označí ako dôvernú (ďalej “dôverná
informácia”), druhá Zmluvná strana môže takúto informáciu poskytnúť alebo sprístupniť tretej
osobe iba v prípade, ak
a) to bude potrebné pre plnenie predmetu Zmluvy, jej povinností a/alebo pre výkon jej práv
vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu z tejto Zmluvy alebo zo záväzkového vzťahu
vzniknutého v súvislosti s touto Zmluvou,
b) treťou osobou budú zamestnanci tejto Zmluvnej strany, jej štatutárny orgán alebo člen jej
štatutárneho alebo iného orgánu, alebo materská spoločnosť Zhotoviteľa,
c) na to bude povinná podľa všeobecne záväzného právneho predpisu alebo podľa
vykonateľného rozhodnutia, opatrenia alebo výzvy príslušného orgánu verejnej moci,
d) to bude potrebné v súdnych, rozhodcovských, správnych a iných obdobných konaniach,
e) treťou osobou bude osoba, ktorá vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným
informáciám bude mať zákonom uloženú povinnosť zachovávania mlčanlivosti,
f)
treťou osobou bude osoba, ktorej plnenia predmetu Zmluvy Zhotoviteľ použije na plnenie
povinností vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu z tejto Zmluvy alebo zo záväzkového
vzťahu vzniknutého v súvislosti s touto Zmluvou (najmä subdodávateľ),
inak je na poskytnutie alebo sprístupnenie dôvernej informácie tretej osobe potrebný
predchádzajúci písomný súhlas Zmluvnej strany, ktorá túto informáciu druhej Zmluvnej strane
poskytla (odovzdala) alebo sprístupnila.

14.2

Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej Zmluvnej strany, a to s rovnakou
starostlivosťou ako ochraňujú vlastné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu
primeranej odbornej starostlivosti.

14.3

Zhotoviteľ má právo ponechať si projektové dokumenty a iné dokumenty súvisiace
s poskytovaním plnení podľa tejto Zmluvy.

14.4

Ochrana podľa tohto článku Zmluvy nebude povinnou vo vzťahu k informáciám, ktoré sa po ich
poskytnutí alebo sprístupnení druhej Zmluvnej strane stanú verejne známymi bez porušenia tejto
Zmluvy.

15

ZÁRUKA

15.1

Zhotoviteľ poskytuje záruku, že Dielo alebo etapa má ku dňu prevzatia funkčné vlastnosti
uvedené v tejto Zmluve a je bez právnych vád.

15.2

Predmet plnenia Zmluvy, resp. jeho časť má vady, najmä ak predmet plnenia Zmluvy, resp. jeho
časť nebol/a zhotovený/á a dodaný/á Objednávateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

15.3

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia Zmluvy, resp. jeho časť v okamihu
prevzatia predmetu plnenia Zmluvy, resp. jeho časti, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou
(Objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu (ďalej len „vada“). Zhotoviteľ nezodpovedá za
akúkoľvek inú vadu, ktorá vznikne na predmete plnenia Zmluvy, resp. jeho časti po okamihu
uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v súvislosti s postupom Objednávateľa
(napr. vady, ktoré vzniknú poškodením predmetu plnenia Zmluvy, resp. jeho časti
Objednávateľom, jeho zamestnancom alebo inou stranou alebo v dôsledku konania
Objednávateľa, jeho zamestnanca alebo inej strany) v zmysle návodu na použitie predmetu
plnenia Zmluvy, resp. jeho časti alebo iných dokladov dodaných Zhotoviteľom.

15.4

Ak táto Zmluva neustanovuje inak, Objednávateľ je povinný nahlásiť vadu doporučeným listom,
faxom, elektronickou poštou alebo iným preukázateľným spôsobom oznámiť Zhotoviteľovi
bezodkladne po tom, čo takúto vadu plnenia Zmluvy zistí.

15.5

V prípade, ak v čase od odovzdania čiastkového plnenia Zmluvy do konečného odovzdania
plnenia sa vyskytnú vady čiastkového plnenia, Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce na ich
odstránení po nahlásení vady Objednávateľom v nasledovných lehotách:
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Typ vady:

Reakčná doba, začatie prác na odstránení vady

Vada Havarijná

do 4 hodín od nahlásenia vady

Vada Urgentná

do 6 hodín od nahlásenia vady

Vada Drobná

do 12 hodín od nahlásenia vady

Do Reakčnej doby sa započítava len čas 08:00 – 16:00 pracovného dňa. Dni pracovného pokoja
a čas od 16:00 do 8:00 sa nezapočítava do Reakčnej doby.
Uvedené lehoty sa nevzťahujú pre prípad vád v rámci finálnej akceptácie diela ako celku.
Ak táto Zmluva neustanovuje inak, Zhotoviteľ je povinný reagovať na nahlásenie vady faxom,
elektronickou poštou, SMS správou alebo iným preukázateľným spôsobom oznámiť
Objednávateľovi začiatok prác na odstránení vady.
15.6

Záručná doba na plnenie v zmysle tejto Zmluvy je v trvaní 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa,
keď bolo Dielo odovzdané Objednávateľovi do pilotnej prevádzky a Objednávateľom
akceptované.

15.7

Zhotoviteľ na základe vlastnej úvahy riadne Objednávateľom ohlásenú a zdokumentovanú vadu
v zmysle článku 15.5 tejto Zmluvy, ako aj záručnú vadu odstráni s ohľadom na jej povahu buď
zmenou nastavenia systému alebo ponechaním riešenia (aplikačného programového vybavenia),
ktoré danú vadu nevykazuje, alebo tým, že uvedie spôsob, ako zabrániť pôsobeniu vady.

15.8

Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek ním neautorizovanú zmenu diela vykonanú
Objednávateľom alebo treťou osobou poverenou Objednávateľom. Spôsob autorizácie zmien je
povinnou súčasťou dodávky predmetu Zmluvy.

15.9

Všetky vymenené (pôvodne nainštalované) zariadenia v rámci opravy sa stanú majetkom
Zhotoviteľa a nové vymenené zariadenia sa stanú majetkom Objednávateľa.

15.10

V prípade oznámenia akejkoľvek vady Objednávateľom Zhotoviteľovi počas plynutia záručnej
doby, bez ohľadu na to, či vada vznikla pred podpisom akceptačného protokolu/výkazu prác
Zmluvnými stranami alebo počas plynutia záručnej doby, sa zaväzuje Zhotoviteľ bezplatne, na
vlastné náklady jednak v reakčnej dobe potvrdiť Objednávateľovi prijatie hlásenia vady a začať
odstraňovať vadu, ako aj v dobe opravy odstrániť vadu, a to (a) dodaním/poskytnutím nového
Diela; alebo (b) dodaním/poskytnutím chýbajúceho Diela; alebo (c) opravou Diela, ak je vada
opraviteľná [najmä, avšak nielen uvedením nefunkčného alebo nesprávne fungujúceho Diela
(časti Diela) do funkčného a správneho stavu, opravou poškodenej časti Diela]; alebo
(d) poskytnutím primeranej zľavy z ceny Diela; alebo (e) odstránením právnej vady, pričom voľba
medzi vyššie uvedenými nárokmi bude určená dohodou medzi Zmluvnými stranami.

15.11

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstránenie vád alebo nedostatkov Diela vykonať v mieste sídla
Objednávateľa, alebo v mieste, kde bude Dielo umiestnené.

15.12

Zhotoviteľ vyhlasuje, že plnenie zmluvy nebude obsahovať žiadnu nezdokumentovanú
funkcionalitu, nepožadovanú Objednávateľom, ktorá nie je potrebná pre zabezpečenie funkčnosti
diela.

15.13

V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vady plnenia, ktoré namietal Objednávateľ ani v dodatočnej
15-dňovej lehote nad rámec lehôt definovaných v článku 15.5 tejto Zmluvy po opakovanej
písomnej výzve Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený nezaplatiť Zhotoviteľovi cenu za
predmetnú časť plnenia, ktorého vady neboli odstránené a požadovať od Zhotoviteľa úhradu
vzniknutých a preukázaných dodatočných nákladov, ktoré budú nad rámec ceny, ktorá mala byť
Zhotoviteľovi uhradená za predmetnú časť plnenia.
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16

OPRÁVNENÉ OSOBY

16.1

Každá zo Zmluvných strán menuje oprávnené osoby, ktoré za ňu budú konať v súvislosti
s plnením podľa tejto Zmluvy.

16.2

Mená oprávnených osôb, ako aj rozsah ich pôsobnosti, sú uvedené v Prílohe č. 7 tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne meniť oprávnené osoby, a to písomným oznámením
druhej strane. Zmena oprávnenej osoby nie je považovaná za zmenu tejto Zmluvy.

17

RIEŠENIE SPOROV

17.1

Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie k odstráneniu prípadných sporov
vyplývajúcich z tejto Zmluvy vzájomnou dohodou.

17.2

Rozhodným právom pre všetky právne vzťahy súvisiace s touto Zmluvou je právo platné
v Slovenskej republike. Táto Zmluva a záväzkový vzťah z tejto Zmluvy sa spravuje Obchodným
zákonníkom a zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským
právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Akékoľvek prípadné spory týkajúce sa
tejto Zmluvy alebo inak súvisiace s touto Zmluvou, s výnimkou nárokov na platenie Ceny za
predmet Zmluvy, budú prednostne riešené rokovaním a dohodou Zmluvných strán. Ak nebudú
takto v primeranej lehote v dĺžke najmenej 60 dní vyriešené, môžu byť predložené na rozhodnutie
príslušnému súdu.

18

ZMLUVNÉ POKUTY

18.1

V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť tým, že bude v omeškaní s dodaním
ktorejkoľvek z častí predmetu Zmluvy podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy, sa dojednáva (okrem
náhrady skutočne spôsobenej škody prevyšujúcej výšku uplatnenej zmluvnej pokuty) zmluvná
pokuta vo výške 0,03 % z hodnoty omeškanej časti predmetu Zmluvy za každý (aj začatý) deň
omeškania, celkovo však najviac 10 % z hodnoty omeškanej časti predmetu Zmluvy. Zhotoviteľ
sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí do 30 dní od doručenia jej oprávneného
vyúčtovania. Objednávateľ nemá právo na zaplatenie zmluvnej pokuty, ak je omeškanie
Zhotoviteľa spôsobené dôvodom na strane Objednávateľa.

18.2

Pre prípad, že Objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť tým, že bude v omeškaní so
zaplatením čiastky fakturovanej Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy, sa dojednáva úrok z omeškania
vo výške 0,03 % z nezaplatenej čiastky za každý (aj začatý) deň omeškania. Objednávateľ sa
zaväzuje, že takýto úrok z omeškania zaplatí do 30 dní od doručenia faktúry, v ktorej Zhotoviteľ
úrok z omeškania oprávnene vyúčtuje.

18.3

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť tým, že
bude v omeškaní s termínom dodania mapových podkladov podľa Prílohy č. 3 Zmluvy viac ako
30 kalendárnych dní, má Objednávateľ právo uplatniť si zmluvnú pokutu do výšky 200 000 eur.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí do 30 dní odo dňa doručenia jej
oprávneného vyúčtovania. Objednávateľ nemá právo na zaplatenie zmluvnej pokuty, ak je
omeškanie Zhotoviteľa spôsobené dôvodom na strane Objednávateľa. V prípade porušenia
zmluvnej povinnosti zo strany Zhotoviteľa definovanej v tomto článku Zmluvy nie je zo strany
Zhotoviteľa možné uplatniť ustanovenia bodu 3.3 tejto Zmluvy.

18.4

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť tým, že
dodané dielo nebude spĺňať požadované vlastnosti definované touto Zmluvou, jej Prílohou č. 1,
Prílohou č. 2 a/alebo Prílohou č. 3, má Objednávateľ právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške
500 000 eur. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí do 30 dní odo dňa
doručenia jej oprávneného vyúčtovania. Objednávateľ nemá právo na zaplatenie zmluvnej
pokuty, ak je porušenie zmluvnej povinnosti podľa tohto bodu Zhotoviteľa spôsobené dôvodom
na strane Objednávateľa.

18.5

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek svoju zmluvnú povinnosť
definovanú v článku 7 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške
100 000 eur. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí do 30 dní odo dňa
doručenia jej oprávneného vyúčtovania. Objednávateľ nemá právo na zaplatenie zmluvnej
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pokuty, ak je porušenie zmluvnej povinnosti podľa tohto bodu Zhotoviteľa spôsobené dôvodom
na strane Objednávateľa.
18.6

V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť tým, že bude v omeškaní oproti
termínom definovaným v zmysle článku 15.5 tejto Zmluvy - Reakčná doba, začatie prác na
odstránení havarijnej, a/alebo urgentnej vady, má Objednávateľ právo uplatniť si zmluvnú pokutu
do výšky 5 000 eur za každé jedno takéto omeškanie. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú
pokutu zaplatí do 30 dní od doručenia jej oprávneného vyúčtovania. Objednávateľ nemá právo
na zaplatenie zmluvnej pokuty, ak je omeškanie Zhotoviteľa spôsobené dôvodom na strane
Objednávateľa.

18.7

Objednávateľ má nárok na prípadnú náhradu škody prevyšujúcu aj výšku dohodnutej zmluvnej
pokuty v zmysle článku 18 tejto Zmluvy. Nárok na náhradu škody sa riadi ustanovením článku
20, bod 20.2.

19

TRVANIE ZMLUVY

19.1

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť deň
nasledujúci po dni nadobudnutia účinnosti zmluvy medzi Objednávateľom a Pôdohospodárskou
platobnou agentúrou o nenávratnom finančnom príspevku, alebo deň nasledujúci po dni jej
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, podľa toho, ktorá
skutočnosť nastane neskôr.

19.2

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
pričom Zmluvu je možné ukončiť len za podmienok definovaných v nasledujúcich bodoch tejto
Zmluvy.

19.3

Zmluvné strany môžu Zmluvu ukončiť splnením predmetu Zmluvy Zhotoviteľom a prevzatím
predmetu Zmluvy Objednávateľom, dohodou alebo odstúpením.

19.4

Od tejto Zmluvy možno odstúpiť iba v prípadoch uvedených v tomto článku Zmluvy a v zákone
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný
zákonník“) a podľa podmienok uvedených v tomto článku Zmluvy.

19.5

Ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním ktorejkoľvek časti predmetu Zmluvy podľa Prílohy
č. 3 tejto Zmluvy o viac ako 60 dní a tento záväzok nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote
poskytnutej Objednávateľom v dĺžke najmenej 30 dní, Objednávateľ môže odstúpiť od tejto
Zmluvy.

19.6

Ak na majetok Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, Zhotoviteľ
vstúpil do likvidácie, alebo bolo voči Zhotoviteľovi začaté exekučné konanie, Objednávateľ môže
odstúpiť od tejto Zmluvy.

19.7

Ak Objednávateľ bude v omeškaní s poskytnutím súčinnosti o viac ako 30 dní a túto súčinnosť
neposkytne ani v dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľom v dĺžke najmenej 30 dní, Zhotoviteľ
môže odstúpiť od tejto Zmluvy.

19.8

Ak Objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením čiastky fakturovanej Zhotoviteľom podľa tejto
Zmluvy o viac ako 60 dní a tento záväzok nesplní ani v dodatočnej lehote poskytnutej
Zhotoviteľom v dĺžke najmenej 30 dní, Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy.

19.9

Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka právnych vzťahov vzniknutých do okamihu odstúpenia od
Zmluvy. Pri odstúpení od Zmluvy Zmluvné strany nebudú povinné vrátiť plnenia predmetu Zmluvy
poskytnuté im pred odstúpením od Zmluvy druhou Zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať
vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Nároky
Zhotoviteľa na zaplatenie Ceny za časti predmetu Zmluvy už odovzdané Objednávateľovi,
nebudú odstúpením od Zmluvy dotknuté. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý ani nárok na
náhradu škody a zaplatenie zmluvnej pokuty.

19.10

Pri odstúpení od Zmluvy podľa článku 19.7 tejto Zmluvy, ako aj pri odstúpení od Zmluvy podľa
článku 19.8 tejto Zmluvy bude Zhotoviteľovi patriť aj nárok na náhradu nákladov za činnosti, ktoré
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Zhotoviteľ ku dňu účinnosti odstúpenia od Zmluvy vykonal pre tie časti predmetu Zmluvy,
u ktorých ku dňu účinnosti odstúpenia od Zmluvy ešte nedošlo k ich odovzdaniu Objednávateľovi.
19.11

Zmluvné strany sa odchýlne od ustanovenia § 345 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že
i v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán môže druhá
Zmluvná strana od tejto zmluvy odstúpiť, iba ak si porušujúca Zmluvná strana nesplní svoj
záväzok ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá druhou Zmluvnou
stranou. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia
tejto Zmluvy alebo jej Príloh, v ktorom je uvedené, že nedodržanie predmetného ustanovenia
bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

19.12

Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa ochrany informácií, voľby práva
a riešenia sporov.

20

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

20.1

Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie vyplývajúce z tejto Zmluvy ukázalo ako neplatné či
nevymáhateľné alebo sa takým počas trvania účinnosti tejto Zmluvy stalo, nemá taká skutočnosť
vplyv na ostatné ustanovenia, ak nestanoví inak donucujúce ustanovenie zákona. Zmluvné strany
sa zaväzujú také ustanovenie nahradiť platným ustanovením, ktoré je svojím obsahom
pôvodnému ustanoveniu najbližšie.

20.2

Zmluvné strany sa dohodli, že zodpovednosť Zhotoviteľa za škodu spôsobenú Objednávateľovi
pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy alebo inak v súvislosti s touto Zmluvou bude daná iba v prípade
Zhotoviteľom spôsobenej priamej (skutočnej) škody, pričom Zhotoviteľ nebude povinný nahradiť
ušlý zisk a ani škody vzniknuté ako náklady na obnovu poškodených alebo stratených dát.
Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi škodu
v maximálnej celkovej výške 2 milióny eur. Zmluvné strany vyhlasujú, že škoda vo výške 2 milióny
eur je maximálnou sumou, ktorú je možné ako dôsledok porušenia povinností v súvislosti s touto
Zmluvou predvídať, alebo ktorú je možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v čase
podpísania Zmluvy obe Zmluvné strany poznajú alebo by mali poznať pri obvyklej starostlivosti.

20.3

Zhotoviteľ zodpovedá za plnenia podľa tejto Zmluvy zo strany subdodávateľa tak, ako keby
plnenia podľa tejto Zmluvy realizoval sám.

20.4

Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť oprávneným osobám výkon auditu/kontroly súvisiaceho
s predmetom Zmluvy kedykoľvek počas platnosti Zmluvy. Oprávnenými osobami sú najmä:
Ministerstvo financií SR, Najvyšší kontrolný úrad SR, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány,
splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov.

20.5

Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia právnymi predpismi
Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom a autorským zákonom.

20.6

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú tieto Prílohy:
a) Príloha č. 1
Opis predmetu zákazky,
b) Príloha č. 2
Návrh riešenia (ktorý bol súčasťou ponuky úspešného uchádzača),
c) Príloha č. 3
Harmonogram,
d) Príloha č. 4
Štruktúra ceny,
e) Príloha č. 5
Rozsah súčinnosti Objednávateľa,
f)
Príloha č. 6
Kategorizácia vád,
g) Príloha č. 7
Oprávnené osoby.

20.7

Poradie prednosti
Ustanovenia samotnej Zmluvy majú prednosť pred jej Prílohami. Opis predmetu zákazky má
prednosť pred ostatnými Prílohami Zmluvy. Zmluva a jej Prílohy majú prednosť pred inými
dokumentmi, ktoré vzniknú pri plnení Zmluvy, a ktoré musia byť v súlade so Zmluvou a jej
Prílohami. Dodatky k Zmluve menia jej obsah iba v rozsahu výslovne dohodnutom medzi
Zmluvnými stranami, pričom ostatné podmienky Zmluvy zostávajú nedotknuté.

20.8

Táto Zmluva je uzatvorená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ dostane dva (2).
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20.9

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali a pochopili jej obsah, že Zmluva je
vyjadrením ich skutočnej a slobodnej vôle, na dôkaz čoho ju Zmluvné strany uzatvárajú
pripojením svojich podpisov.

Za Objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa: 4.3.2016

Za Zhotoviteľa:

V Banskej Bystrici, dňa: 09.12.2015

................................................. ...........................

............................................................................

RNDr. Peter Morong, generálny riaditeľ

Ing. Vladimír Demčík, predseda predstavenstva

............................................................................
Iveta Milčíková, podpredseda predstavenstva
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