Z M L U V A o dielo
uzavretá podľa§ 536 Obchodného zákonníka a§ 39 a§ 40 a nasl. zákona č. 618/2003
Z.z. Autorského zákona
DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Sídlo: Štefanovičova 5, 817 82 BRATISLAVA
IČO : 45 736 359
DIČ : 2023345962
v mene koná : Ing.Martin Zbudila, výkonný riaditeľ na základe poverenia Správnej rady
(ďalej len „Objednávateľ'?
a

ERUPSI s.r.o.
Zápis v OR:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený:

Okresný súd BA I, odd. Sro, vložka č.: 75676/B
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
46 337 091
2023338042
Tatra banka, a.s.
2926862973/1100
Ing. Peter Šimko, konateľ

(ďalej len ,,Zhotovitel"'
uzavreli túto Zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva'')
Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov v tejto Zmluve obsiahnutých a s úmyslom byť touto
Zmluvou viazané, dohodli sa na nasledujúcom znení Zmluvy:
1.

2.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA :
1.1.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je právnickou osobou riadne založenou a existujúcou podľa
slovenského právneho poriadku, a že spíňa všetky podmienky a požiadavky v tejto
Zmluve stanovené a je oprávnený túto Zmluvu uzatvoriť a riadne plniť záväzky v nej
obsiahnuté.

1.2.

Objednávateľ vyhlasuje, že je záujmovým združením právnických osôb riadne založe
ným a existujúcim podľa slovenského právneho poriadku, a že spÍňa všetky podmien
ky a požiadavky v tejto Zmluve stanovené a je oprávnený túto Zmluvu uzavrieť a
riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.

PREDMET ZMLUVY :
2.1.

2.2

Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo - vypracovať
dokument „Koncepcia rozvoja informačných systémov (KRIS) pre organizáciu DEUS
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska" v zmysle príslušnej legis
latívy (ďalej aj ako „dielo").
Súčasťou plnenia podľa tejto Zmluvy je aj záväzok Zhotoviteľa poskytnúť Objednáva
teľovi súčinnosť a konzultácie podľa požiadaviek pri schvaľovaní dokumentu na Minis
terstve financií Slovenskej republiky.
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2.3.
3.

4.

LEHOTA PLNENIA :
3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v lehote do 4 týždňov od nadobudnutia účinnosti
tejto Zmluvy.

3.2.

Ak Zhotoviteľ predmet zmluvy vykoná skôr a v súlade s postupmi dohodnutými touto
Zmluvou, Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať aj skôr, a to bez zbytoč
ného omeškania.

MIESTO PLNENIA :
4.1.

S.

Predmetom tejto Zmluvy je aj záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vyko
nanie diela dohodnutí cenu (odmenu).

Miestom plnenia (dodania a prevzatia) diela je sídlo Objednávateľa, ak sa strany ne
dohodnú inak.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY :
5.1

Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi uhradiť cenu za vykonanie diela, ktorú strany
dohodli ako cenu pevnú vo výške
Cena v€ bez DPH
DPH 20 % v€
Cena v€ s DPH

4.800 €
0€
4.800€

slovom: štyritisícosemsto€ bez DPH.
Zhotoviteľ prehlasuje, že nie je platcom DPH.

6.

7.

5.3.

Splatnosť ceny je 30 dní (slovom tridsať kalendárnych dn0 odo dňa doručenia faktúry
Zhotoviteľa Objednávateľovi (do jeho podateľne).

5.4.

Všetky faktúry musia obsahovať údaje v súlade s§ 71 zákona č. 222/2004 z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných práv
nych predpisov.

5.5.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude písomný akceptačný protokol potvrdený opráv
nenými zástupcami zmluvných strán, ktorým Objednávateľ potvrdí že zhotovené dielo
preberá.

ODOVZDANIE A PREVZATIE [ AKCEPTAČNÁ PROCEDÚRA ] :
6.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v zmysle bodu 2.1. v lehote podľa bodu 3.1. tej
to Zmluvy.

6.2

Objednávateľ sa zaväzuje predmet plnenia prevziať a potvrdiť prevzatie podpísaním
preberacieho protokolu.

6.3

Zhotoviteľ v zmysle bodu 2.2. tejto Zmluvy poskytne potrebnú súčinnosť pri schvaľo
vaní predmetu diela na MF SR.

6.4

Objednávateľ sa zaväzuje o schválení diela na MF SR Zhotoviteľa bezodkladne infor
movať a potvrdiť akceptovanie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy v plnom rozsahu
podpísaním akceptačného protokolu.

AUTORSKÉ PRÁVA, LICENCIA :
7.1.

Zhotoviteľ touto zmluvou udeľuje Objednávateľovi súhlas na použitie diela podľa § 40
a nasl. zákona č. 618/2003 Z.z. autorského zákona v znení neskorších predpisov.

7.2.

Aby nedošlo k pochybnostiam, Objednávateľ je oprávnený používať dielo na účel, na
ktorý bolo vytvorené. Rovnako je Objednávateľ oprávnený používať dielo spôsobom
podľa§ 18 ods. 2 písm. a) - c) a e) - h) bez časového obmedzenia.
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8.

9.

7.3.

Objednávateľ je oprávnený sám alebo prostredníctvom tretej osoby spracovávať dielo,
robiť v ňom zmeny alebo inak doň zasahovať v rozsahu, v akom to umožňuje užíva
teľská dokumentácia k dielu.

7.4.

Táto licencia nie je územne, časovo a ani inak obmedzená.

7.4.

Táto licencia je výhradná. Zhotoviteľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe oprávnenie
na použitie diela a zdržať sa používania diela spôsobom, ktorý patrl Objednávateľovi.

7.5.

Odmena za poskytnutie licencie je zahrnutá v cene za dielo.

ZMLUVNÁ POKUTA, ÚROK Z OMEŠKANIA :
8.1.

V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním diela, je Objednávateľ oprávnený po
žadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny diela, a to za každý deň omeškania.

8.2.

V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny, je Zhotoviteľ oprávnený po
žadovať úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy, a to za každý deň omeška
nia.

ZÁRUKA
9.1.

Zhotoviteľ ručí za to, že dielo zhotovil v rozsahu podmienok pre spracovanie diela,
ktoré mu poskytol Objednávateľ a podmienok, ktoré sú stanovené v relevantných do
kumentoch a manuáloch pre spracovanie KRIS platných ku dňu nadobudnutia účin
nosti tejto Zmluvy, alebo ktoré nadobudli platnosť počas plnenia predmetu Zmluvy
Zhotoviteľom.

9.2.

V prípade, že do 12 mesiacov od akceptovania diela zistí Objednávateľ také vstupné
podmienky, ktoré sú preukázateľne v súlade s bodom 9.1 ale neboli zohľadnené
v diele a ich zohľadnenie je nevyhnuté k tomu aby dielo spÍňalo podmienky stanovené
manuálom pre spracovanie KRIS, môže vyhlásiť, že dielo má vady.
Zhotoviteľ takéto vady odstráni v lehote, ktorú podľa povahy týchto podmienok do
hodne s Objednávateľom.

9.3.

Aby nedošlo k pochybnostiam, zodpovednosť Zhotoviteľa za vady sa nevzťahuje na
vady:
(i) spôsobené Objednávateľom,
(ii) spôsobené tretími osobami,
(iii) spôsobené udalosťami ( živelná pohroma, požiar a pod. ) bez toho, aby Zhotovi
teľ porušil svoje povinnosti,
(iv) spôsobené porušením pravidiel užívania diela podľa užívateľských príručiek
a ďalšej dokumentácie.

10.

OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ
10.1.

Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré si
poskytnú v priebehu plnenia Zmluvy.

10.2.

Za dôverné informácie sa považujú najmä informácie obchodnej, marketingovej, fi
nančnej alebo organizačnej povahy a všetky ďalšie informácie, o ktorých ktorákoľvek
zo strán písomne vyhlási, že ich považuje za dôverné.

10.3.

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, kedy Zhotoviteľ oznámi
potrebné informácie tretím osobám, ktoré sa podieľajú na plnení Zmluvy ako subdo
dávatelia, a to iba v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie Zmluvy.

10.4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť u svojich prípadných subdodávateľov povinnosť
subdodávateľov zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám v rovnakom rozsahu, ako
je záväzkom mlčanlivosti viazaný on sám.
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11.

12.

PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY
11.1.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

11.2.

Táto zmluva nadobúda účinnosť uverejnením podľa osobitného predpisu.

ZMENY ZMLUVY
12.1.

13.

14.

Táto Zmluva môže byť menená a dopÍňaná iba dohodou obidvoch zmluvných strán, a
to písomnou formou vo forme číslovaných dodatkov.

ZÁNIK ZMLUVY
13.1.

Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy iba z dôvodov stanovených touto
Zmluvou alebo zákonom.

13.2.

Ktorákoľvek zmluvná strana môže odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodu podstatného po
rušenia záväzku druhej zmluvnej strany.

13.3.

Za podstatné porušenie záväzku sa považuje omeškanie s plnením záväzku zmluvnej
strany, ak povinná zmluvná strana nezjedná nápravu ani v dodatočnej lehote, ktorú
jej poskytne oprávnená zmluvná strana v písomnom oznámení, v ktorom špecifikuje
porušenie záväzku, ktorého sa dovoláva. Taká primeraná lehota nesmie byť kratšia
ako päť (5) pracovných dní.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
14.1.

Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto Zmluvy.

14.2.

Práva a povinnosti z tejto Zmluvy vyplývajúce prechádzajú na právnych nástupcov
zmluvných strán.

14. 3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre Objednávateľa jeden pre Zho
toviteľa.
14.4.

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

Strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že s jej obsahom súhlasia a na dôkaz toho k nej pripojujú
svoje podpisy.

Zhotoviteľ :
V Bratislave dňa

Objednávateľ
Bratislave dňa
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