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askitus

spol. s r.o.,Záhradnícka 70,821 08 Bratislava, IČO 35701129

ZMLUVA O DIELO

Reg. č. objednávateľa: ...........................
Reg. č. Poskytovateľa : 2011-12-De2-01
Zmluvné strany:
Poskytovateľ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zapísaný:
v zastúpení:

ASKITUS spol. s r.o.
Záhradnícka 70
821 08 Bratislava
Tatrabanka, a.s., Bratislava
2622 853 242/1100
35 701 129
2020331852
SK 2020331852
v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave 1,
oddiel: Sro, vložka číslo: 11979 / B
Ing. Ladislav Cocher, konateľ

a

Objednávateľ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zapísaný:
v zastúpení:

DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
štefanovičova 5
817 82 Bratislava
Štátna pokladnica
7000434476/8180
45 736 359
2023345962
v registri záujmových združení právnických osôb vedeného
Obvodným úradom Bratislava
registračné číslo: ObU-BA-OWS2-2011/20924
Ing. Martin Zbudila, výkonný riaditeľ

Poskytovateľ a Objednávateľ uzatvárajú podľa§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v
znení neskorších predpisov túto zmluvu (ďalej len "Zmluva").

PREDMET ZMLUVY
1.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi konzultačné
služby za účelom vypracovania dokumentácie k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
základe Výzvy Ministerstva financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľského orgánu pod
riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti pre Národný projekt:
Dátové centrum obcí a miest kód: OPIS-2011/1.2/03-NP ( ďalej len „Ziadosť o NFP" alebo
,,ŽoNFP") s nasledovným výstupom :
1.1.1. Žiadosť o NFP;
1.1.2. Podrobný opis projektu;
1.1.3. Rozpočet projektu v zmysle prílohy č. 3.3 Písomného vyzvania na predkladanie projektov;
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1.1.4. Technická dokumentácia (popis technického riešenia projektu );
1.1.5. Nákladovo-výnosová analýza;
(ďalej len „služby" ).
1.2.

Predmetom zmluvy je aj súčinnosť Poskytovateľa pri procese schvaľovania žoNFP na
Ministerstve financií Slovenskej republiky.

1.3

Objednávateľ sa zaväzuje od Poskytovateľa poskytované služby ( výstupy ) prevziať riadne a
včas, a zaplatiť mu zaň dohodnutú cenu v termínoch dohodnutých v článku IV.

II

SPÔSOB A LEHOTY PLNENIA

11.1

Predmet zmluvy podľa článku 1.1 bude realizovaný priebežne v zmysle požiadaviek
špecifikovaných v ústnej, písomnej alebo elektronickej forme osobou oprávnenou na strane
Objednávateľa podľa dohodnutého harmonogramu tak, aby boli všetky služby (výstupy ) riadne
odovzdané Objednávateľovi najneskôr do 75 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

11.2

Súčasťou záväzku Poskytovateľa je aj plnenie podľa bodu 1.2 ktoré prakticky znamená účasť
zástupcu Poskytovateľa na rokovaniach relevantných k predmetu plnenia, ku ktorým ho prizve
Objednávateľ, a to minimálne 1 pracovný deň vopred. Splnenie tohto záväzku nastane
ukončením procesu schvaľovania predmetnej ŽoNFP.

11.3

Ak Poskytovateľ vykoná služby riadne a včas ( v dohodnutom rozsahu a v dohodnutom
termíne ), Objednávateľ sa zaväzuje služby ( výstupy ) prevziať. Potvrdením prevzatia služieb
Objednávateľom podľa bodu 1.1 aj podľa bodu 1.2 sú Akceptačné protokoly podpísané za strany
Poskytovateľa a Objednávateľa, v ktorom sa jednoznačne deklaruje rozsah poskytnutých
služieb bez výhrad alebo s výhradou definovaných nedostatkov vrátane termínov na ich
odstránenie.

11.4

Poskytnuté služby sa považujú za prevzaté aj v prípade odmietnutia prevzatia výstupov, ak
Objednávateľ v lehote 1O dní od doručenia písomnej žiadosti Poskytovateľa mu písomne
neuvedie relevantné dôvody, na základe ktorých plnenie odmietol prevziať.

III
111.1

MIESTO ODOVZDANIA PREDMETU PLNENIA

Miestom odovzdania plnenia v zmysle tejto Zmluvy je sídlo Objednávateľa.

IV CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
IV.1 Cena za služby ( čl. 1. tejto Zmluvy ) je určená dohodou zmluvných strán vo výške 7 .900,00 €
bez DPH (slovom : sedemtisíc deväťsto euro ) a bude fakturovaná v nasledovných etapách:
IV.1.a) po akceptácii plnenia podľa bodu 1.1 vo výške ...................... 6.000,- € bez DPH
IV.1.b) po ukončení procesu schvaľovania ŽoNFP vo výške ............. 1.900,- € bez DPH
IV.2 Fakturácia bude vykonaná po podpísaní Akceptačného protokolu, ktorý je obligatórnou prílohou
faktúry.
IV.3 K cene podľa IV.1 bude pripočítaná DPH podľa platných predpisov SR v čase fakturácie.
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IV.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom
znení a číslo Zmluvy a jej prílohou musí byť Akceptačný protokol.
IV.5 Splatnosť všetkých faktúr je 14 dní odo dňa doručenia Objednávateľovi. Dňom doručenia faktúry
je deň jej zaevidovania na podateľni Objednávateľa, alebo deň doručenia poštovej zásielky.
Faktúra je považovaná za uhradenú okamihom pripísania faktúrovanej čiastky na účet
Poskytovateľa.
IV.6 V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky
náležitosti, je to dôvod na jej vrátenie na prepracovanie, pričom nová lehota splatnosti začne
plynúť po doručení novej (riadnej ) faktúry Objednávateľovi.

V

SÚČINNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN

V.1

Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si navzájom pri plnení tejto Zmluvy súčinnosť v rozsahu
potrebnom pre plnenie podľa tejto Zmluvy.

V.2

Ak Objednávateľ preukázateľne neposkytne Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť alebo ju
neposkytne riadne a včas, má Poskytovateľ právo na primerané predlženie lehôt v schválenom
harmonograme o počet dní zodpovedajúci omeškaniu Objednávateľa. Takéto predlženie lehoty
v dôsledku omeškania Objednávateľa sa nepovažuje za omeškanie Poskytovateľa s plnením
jeho záväzkov podľa Zmluvy.

V.3

Súčinnosť zo strany Objednávateľa spočíva predovšetkým v poskytnutí potrebných konzultácií a
informácií, odovzdaní potrebných údajov a podkladov, upresnení týchto údajov a podkladov,
ktorých potreba bude medzi účastníkmi vopred dohodnutá, resp. sa preukáže v priebehu
plnenia.

V.4. Aby nedošlo k pochybnostiam, Poskytovateľ nemoze požadovať od Objednávateľa ako
súčinnosť to, čo má alebo môže podľa povahy veci má vykonať, zabezpečiť, obstarať alebo
sám. Objednávateľ je povinný poskytnúť v rámci súčinnosti len také informácie, dokumenty, či
materiály, ktorými disponuje.

Vl

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Práva a povinnosti Poskytovateľa
Vl.1 Poskytovateľ sa zaväzuje služby dodať na vlastnú zodpovednosť, v rozsahu, v kvalite a v
termínoch dohodnutých v tejto Zmluve, v znení jej neoddeliteľných príloh.
Vl.2 Poskytovateľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia svojich zamestnancov
počas celého plnenia predmetu zmluvy v celom rozsahu. Poskytovateľ rovnako zodpovedá za
škodu, ktorú jeho zamestnanci spôsobili Objednávateľovi poškodením jeho hmotného alebo
nehmotného majetku v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
Vl.3 Poskytovateľ je povinný plniť záväzky podľa tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou.
Vl.4 Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní konzultačných služieb rešpektovať záujmy a zámery
Objednávateľa, s ktorými ho Objednávateľ oboznámil.
Práva a povinnosti Objednávateľa
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Vl.S Objednávateľ sa zaväzuje, že Poskytovateľovi v záujme naplnenia účelu tejto Zmluvy poskytne
súčinnosť v rozsahu čl. V tejto Zmluvy. Objednávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť
bezodkladne, najneskôr však v lehote do 3 pracovných dní, kedy o ňu požiada Poskytovateľ.
Vl.6 V prípade ak Objednávateľ neposkytne potrebnú súčinnosť v stanovenej lehote, predlžuje sa o
dobu do poskytnutia požadovanej súčinnosti lehota plnenia podľa tejto Zmluvy.
Vl.7 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požadovať od Poskytovateľa informácie o stave plnenia
jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy, ktoré je Poskytovateľ povinný bezodkladne poskytnúť. Aby
nedošlo k pochybnostiam Poskytovateľ nie je povinný odovzdať v priebehu plnenia neúplné
alebo neukončené dokumenty.

VII OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ
Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať mlčanlivosť o akýchkoľvek informáciách, ktoré im boli
oznámené alebo iným spôsobom sprístupnené v akejkoľvek súvislosti s dojednávaním,
uzavretím alebo plnením tejto Zmluvy a ktoré sa akýmkoľvek spôsobom týkajú zmluvných
strán.
Vll.2. Za dôverné informácie sa nepovažujú tie informácie a skutočnosti, ktoré zmluvné strany samé
zverejnili, alebo ktoré sa stali verejne známe bez ich pričinenia, o ktorých podľa oznámenia
dotknutej strany nemusí byt' zachovaná mlčanlivosť alebo ktoré sa zverejňujú podľa
osobitného právneho predpisu.
Vll.3. Informácie sa považujú za dôverné informácie bez ohľadu na formu, podobu alebo nosič, na
ktorom sú zaznamenané.
Vll.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že s dôvernými informáciami budú zaobchádzať prísne dôverne
a budú zachovávať o nich tajomstvo.
VII.S. Zachovávaním tajomstva sa rozumie najmä povinnosť tretej osobe neoznámiť, neposkytnúť,
akýmkoľvek spôsobom nesprístupniť, neumožniť sprístupnenie, alebo pre tretiu osobu
nevyužiť tieto dôverné informácie.
Vll.6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vykonajú všetky opatrenia, aby sa zabránilo poskytnutiu
dôverných informácií tretím osobám alebo aby sa tretie osoby mohli s dôvernými informáciami
akýmkoľvek spôsobom oboznámiť. Za týmto účelom najmä :
a) oboznámia svojich zamestnancov s obsahom svojho záväzku zachovať mlčanlivosť podľa
tejto zmluvy a udelia im pracovný príkaz zachovávať mlčanlivosť v rovnakom rozsahu,
ako sú ju povinné zachovávať podľa tejto zmluvy zmluvné strany,
b) oboznámia svojich poradcov alebo iné osoby, u ktorých možno predpokladať, že im budú
sprístupnené dôverné informácie s obsahom svojho záväzku zachovať mlčanlivosť podľa
tejto zmluvy a zaviaže ich zachovávať mlčanlivosť v rovnakom rozsahu, ako sú ju povinné
zachovávať podľa tejto zmluvy strany.
Vll.7. Zmluvné strany sa zaväzujú uschovávať všetky poskytnuté dôverné informácie, slovné,
obrazové alebo inak vyjadrené informácie spôsobom, ktorý neumožní ich sprístupnenie tretím
osobám. Za týmto účelom sú povinné najmä :
a) uschovávať všetky tieto dôverné informácie uzamknuté na jednom mieste, ak to ich
povaha dovoľuje ( napr. listiny, diskety, CD obsahujúce dôverné informácie ) ako aj
všetky ich reprodukcie,
b) vykonať technické opatrenia zabraňujúce vstupu tretích osôb do elektronických zariadení
(napr. PC ), na ktorých sú dôverné informácie uložené.
Vll.8. Porušením záväzku nie je, ak dôvernú informáciu zmluvné strany poskytnú na splnenie svojej
povinnosti ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom alebo uloženej rozhodnutím
orgánu verejnej moci na základe a v medziach ustanovených všeobecne záväzným právnym
predpisom.
Vll.9. Aby nedošlo k pochybnostiam, týmto článkom zmluvy nie je dotknutá povinnosť zmluvných
strán zachovávať obchodné tajomstvo.

Vll.1.
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VIII PODMIENKY UŽÍVANIA PREDMETU PLNENIA
Vlll.1 Objednávateľ je oprávnený voľne používať plnenia získané od Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy
( čl. 1, bod 1.1., sub 1.1.1. - 1.1.5. ) po zaplatení ceny podľa bodu IV.1.a).
Vlll.2 Poskytovateľ Objednávateľovi garantuje, že plnenie získané od Poskytovateľa podľa tejto
Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený používať podľa vlastného uváženia, podľa vlastných potrieb
a bez akýchkoľvek obmedzení.
Vlll.3 Ak bude výsledkom plnenia Poskytovateľa dielo chránené podľa autorského práva, alebo iný
predmet chránený právom duševného vlastníctva, akékoľvek práva na použitie k takémuto
predmetu prináležia po zaplatení ceny Objednávateľovi.
Vlll.4 Aby nedošlo k pochybnostiam, ak bude výsledkom plnenia Poskytovateľa dielo chránené podľa
autorského práva, alebo iný predmet chránený právom duševného vlastníctva, táto Zmluva je
súčasne aj licenčnou zmluvou, s tým, že
Objednávateľ je oprávnený použiť dielo na účel, na ktorý bolo vytvorené a ďalej je
a)
oprávnený s dielom nakladať ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v § 18 ods. 2
Autorského zákona,
odmena za použitie diela je zahrnutá v cene podľa čl. IV Zmluvy,
b)
licencia je výhradná,
c)
oprávnenie Objednávateľa na použitie diela nie je územne, časovo a ani inak obmedzené.
d)

IX ZMENY A KONANIE O ZMENÁCH
IX.1

Počas plnenia predmetu tejto zmluvy môže Objednávateľ zmeniť, rozšíriť alebo detailnejšie
špecifikovať zadanie len formou dodatku k tejto zmluve a v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní.

IX.2 V takom prípade je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi náklady na všetky skutočne
vykonané plnenia podľa pôvodného zadania a aj podľa nového zmeneného zadania.

X

ZÁRUKY

X.1

Služby v zmysle tejto zmluvy sú poskytované na základe podkladov poskytnutých
Objednávateľom a podkladov ktoré Poskytovateľ získa z verejne dostupných zdrojov.

X.2

Poskytovateľ Objednávateľovi garantuje, že jeho plnenie ( čl. 1, bod 1.1., sub 1.1.1. - 1.1.5. tejto
Zmluvy ):
a) bude splňať všetky požiadavky riadnej žiadosti o nenávratný finančných príspevok v súlade
s pravidlami, ktorými sa žiadosť riadi,
b) bude presné a úplné,
c) nebude porušovať práva žiadnej tretej osoby,
d) nebude mať právne vady,

X.3. Poskytovateľ nezodpovedá za vady plnenia, ktoré:
a) boli spôsobené nesprávnosťou materiálov, podkladov alebo informácií, ktoré mu poskytol
Objednávateľ,
b) boli spôsobené nesprávnosťou pokynov, ktoré Objednávateľ dal Poskytovateľovi
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c) boli spôsobené nesprávnosťou údajov, z ktorých Poskytovateľ vychádzal a ktoré
Poskytovateľ získal oficiálne od orgánov verejnej moci.

XI SANKCIE
Xl.1 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, môžu uplatniť sankcie podľa nasledujúcich ustanovení.
Xl.2 V prípade omeškania Poskytovateľa s plnením je Objednávateľ oprávnený účtovať
Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny ( čl. IV, IV.1. Zmluvy ) za každý deň
omeškania.
Xl.3 Za omeškanie zavinené Poskytovateľom sa nepovažuje, ak je preukázateľne spôsobené:
neposkytnutím riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľom,
al
omeškaním s prevzatím plnenia zo strany Objednávateľa,
bi
V uvedených prípadoch nemá Objednávateľ nárok na uplatnenie sankcie voči Poskytovateľovi.
Xl.4 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou platby za riadne poskytnuté plnenie je
Poskytovateľ oprávnený fakturovať Objednávateľovi úrok z omeškania, a to vo výške 0, 05%
z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

XII OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ
Xll.1 Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť sa rozumejú prípady podľa § 374 a nasl. Obchodného
zákonníka.
Xll.2 Ak sa vyskytnú okolnosti vylučujúce zodpovednosť a splnenie tejto Zmluvy bude nemožné aj po
uplynutí 3 mesiacov odo dňa, kedy sa vyskytli okolnosti vylučujúce zodpovednosť, sú obidve
zmluvné strany oprávnené vyzvať druhého z účastníkov na rokovanie o úprave Zmluvy, v časti
jej predmetu, ceny alebo lehoty plnenia. Pokiaľ na základe takéhoto rokovania nepríde k
dohode, majú obidve zmluvné strany oprávnenie odstúpiť od zmluvy.

XIII UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU
Xlll.1 Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou končí:
al
Odstúpením od Zmluvy.
Zánikom jednej zmluvnej strany bez právneho nástupcu.
bi
Stratou oprávnenia Poskytovateľa k výkonu činnosti, ktorá je predmetom tejto Zmluvy.
cl
Písomnou dohodou účastníkov.
dl
Xlll.2 Účastníci sa zaväzujú po ukončení zmluvného vzťahu bezodkladne, najneskôr však v lehote 30
dní vysporiadať svoje vzájomné práva a záväzky, ktoré im z tejto Zmluvy vznikli.
Xlll.3 Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak Poskytovateľ podstatným spôsobom porušil
svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, pričom za takéto podstatné porušenie povinností sa
pokladá porušenie akejkoľvek povinnosti Poskytovateľa vyplývajúcej mu z tejto zmluvy, resp.
z platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na právny vzťah založený touto zmluvou. Nárok
Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu týmto vznikla, ostáva nedotknutý.
Xlll.4 V prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy podľa bodu Xlll.3 tejto zmluvy nemá
Poskytovateľ nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli pri plnení
predmetu zmluvy do okamihu, kedy k porušeniu Zmluvy došlo.
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Xlll.5 Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak Objednávateľ nezaplatí cenu (čl. IV Zmluvy )
ani v lehote 1O dní od doručenia písomnej výzvy Poskytovateľa. Právo Poskytovateľa vymáhať
škodu, ktorá mu týmto vznikla, ako aj náhradu účelne vynaložených nákladov, ostáva
nedotknuté.

XIV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
XIV.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia podľa osobitného právneho predpisu.
XIV.2 Zmeny tejto Zmluvy sú možné len vo forme očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve, obojstranne
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
XIV.3 Právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 618/2003 Z.z. Autorského
zákona v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych
predpisov. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je
tým dotknutá platnosť alebo účinnosť jej ostatných ustanovení.
XIV.4 V prípade sporného výkladu ustanovení tejto Zmluvy, resp. ich porušení sa obidve strany budú
snažiť predovšetkým o zhodu formou mimosúdneho zmieru, pred prípadným uplatnením práv
cestou príslušného súdu.
XIV.5 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží dve
vyhotovenia.
XIV.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy dôkladne oboznámili, neuzatvárajú ju
v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Účastníci si tiež nie sú vedomí existencie
žiadnych prekážok, ktoré by bránili uzavretiu Zmluvy, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
ju vlastnoručne podpisujú.

Neddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
Príloha č. 1: Výzva k predloženiu cenovej ponuky
Za Objednávateľa:
v Bratislave, dňa:

'1

-------Za Poskytovateľa:
v Bratislave, dňa:

.......,,.
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