ZMLUVA O DIELO
Reg. č. objednávateľa: ZL-2013-20/DAS
Reg. č. Poskytovateľa : 2013-09-De2-03
Zmluvné strany:
Poskytovateľ

IČO
DIČ
IČ DPH
zapísaný
zastúpený
bankové spojenie
číslo účtu
(ďalej len ASKITUS)

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

a
Objednávateľ:

IČO:
DIČ:
zapísaný:

zastúpený
bankové spojenie:
číslo účtu:
(ďalej len „DEUS“)

Datacentrum
elektronizácie
Slovenska
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
45736359
2023345962

územnej

samosprávy

v registri záujmových združení právnických
vedeného Obvodným úradom Bratislava
registračné číslo: ObU-BA-OVVS2-2011/20924
Ing. Martin Zbudila, výkonný riaditeľ
Štátna pokladnica
7000434476

osôb

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

I

PREDMET ZMLUVY

I.1

Predmetom tejto Zmluvy je vypracovanie Štúdie uskutočniteľnosti pre národný projekt Digitálna
agenda pre samosprávu (DAS), a to v rozsahu a spôsobom uvedeným v ustanoveniach tejto
Zmluvy.

I.2

Predmetom plnenia sú aj odborné konzultácie a účasť zástupcu Poskytovateľa na rokovaniach
relevantných k predmetu zmluvy, najmä pri rokovaniach so SORO a RO, ku ktorým ho počas
obdobia trvania zmluvy prizve Objednávateľ.

I.3

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

II

SPÔSOB A LEHOTY PLNENIA

II.1

Predmet zmluvy podľa bodu I.1 v rozsahu a forme na pripomienkovanie Objednávateľom dodá
Poskytovateľ najneskôr do 30.11.2013. Objednávateľ spracuje a predloží pripomienky
najneskôr do 10.12.2013. Zapracovaním pripomienok Objednávateľa sa predmet plnenia podľa
bodu I.1 považuje za dodaný.

II.2

Predmet zmluvy podľa bodu I.2 bude realizovaný priebežne podľa požiadaviek špecifikovaných
v ústnej, písomnej alebo elektronickej osobou oprávnenou na strane Objednávateľa. Výstupom
týchto rokovaní môže byť aj požiadavka na dopracovanie a upravenie štúdie prevzatej
Objednávateľom podľa bodu II.1. Poskytovateľ sa zaväzuje všetky takéto požiadavky potvrdené
Objednávateľom zapracovať.

II.3

Objednávateľ musí termíny na konzultácie požadovať minimálne 1 pracovný deň vopred pričom
Poskytovateľ ich potvrdí podľa dostupnosti požadovaného konzultanta.

II.4

Ak Poskytovateľ vykoná predmet zmluvy alebo časť predmetu zmluvy v dohodnutom rozsahu
a v dohodnutom termíne, Objednávateľ sa zaväzuje takýto predmet zmluvy prevziať.
Potvrdením prevzatia služieb Objednávateľom je Akceptačný protokol podpísaný zo strany
Poskytovateľa a Objednávateľa, v ktorom sa jednoznačne deklaruje rozsah poskytnutých
služieb bez výhrad alebo s výhradou definovaných nedostatkov vrátane termínov na ich
odstránenie.

II.5

Poskytnuté služby sa považujú za prevzaté i v prípade odmietnutia ich prevzatia podľa bodu
II.4, pokiaľ Objednávateľ v stanovenej lehote písomne nezdôvodní Poskytovateľovi
preukázateľné vady, resp. jeho nedostatky, na základe ktorých plnenie odmietol prevziať.

III
III.1

MIESTO ODOVZDANIA PREDMETU PLNENIA

Miestom odovzdávania plnenia v zmysle tejto Zmluvy je sídlo Objednávateľa, pre rokovania
v procese schvaľovania štúdie aj priestory SORO a RO OPIS.
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IV

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

IV.1

Cena za vypracovanie Štúdie uskutočniteľnosti podľa bodu I.1 je 16 000,(slovom šesťnásťtisíc EUR)

IV.2

Cena za odborné konzultácie podľa bodu I.2 je 350,-. EUR bez DPH za 1 človekodeň (slovom
štyristodvadsať EUR).

IV.3

Fakturácia k bodu IV.1 bude vykonaná na základe dodania predmetu zmluvy podľa bodu I.1
a II.1 a jeho akceptovaním vo forme podpísaného akceptačného protokolu, ktorý bude prílohou
faktúry.

IV.4

Fakturácia k bodu IV.2 bude vykonaná sumárne na základe ukončenia rokovaní so SORO a RO
a definitívnom schválení štúdie na RV OPIS. Podkladom pre fakturáciu bude akceptačný
protokol s prehľadom termínov jednotlivých rokovaní, ktorý bude prílohou faktúry.

IV.5

K uvedenej cene bude pripočítaná DPH podľa platných predpisov SR v čase fakturácie.

IV.6

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom
znení a číslo Zmluvy.

IV.7

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.8

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 faktúry Objednávateľovi.

IV.9

Cena za plnenia sa zmení v prípade, pokiaľ príde k zmene v sadzbe daní a poplatkov,
stanovenie ktorých je v právomoci štátnych orgánov, alebo v prípade zavedenia akýchkoľvek
nových
poplatkov,
a to
v rozsahu
realizovaného
zvýšenia
alebo
zníženia.

V

EUR bez DPH

SÚČINNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN

V.1

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

V.2

V prípade, že Objednávateľ preukázateľne neposkytne Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri
plnení na základe tejto Zmluvy, alebo ju neposkytne riadne a včas, má Poskytovateľ právo
na predĺženie lehôt v schválenom harmonograme o počet dní zodpovedajúci omeškaniu
Objednávateľa. Takéto predĺženie 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, personálneho zabezpečenia, odovzdaní potrebných údajov a podkladov,
upresnení týchto údajov a podkladov, ktorých potreba bude medzi účastníkmi vopred
dohodnutá, resp. sa preukáže v priebehu plnenia.
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VI

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Práva a povinnosti Poskytovateľa
VI.1

Poskytovateľ sa zaväzuje dohodnutý predmet zmluvy vykonať na vlastnú zodpovednosť,
v rozsahu, v kvalite a termínoch dohodnutých v tejto Zmluve, v znení jej neoddeliteľných príloh.

VI.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 realizáciou predmetu zmluvy.
Práva a povinnosti Objednávateľa

VI.3

Objednávateľ sa zaväzuje, že pre realizáciu plnení Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy zabezpečí
v záujme plynulého priebehu plnenia nevyhnutnú súčinnosť v zmysle ustanovení čl. V tejto
Zmluvy. Objednávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť bezodkladne, najneskôr však v lehote do
3 pracovných dní, kedy o ňu požiada Poskytovateľ.

VI.4

Objednávateľ je povinný zabezpečiť súčinnosť svojich zamestnancov pri uvedení jednotlivých
výsledkov projektu do praxe a to najmä zaistenie plnenia dohodnutých úloh pracovníkov
Objednávateľa

VII

OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

VII.1 Účastníci tejto Zmluvy sa zaväzujú zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti svojich zamestnancov
o všetkých informáciách, ktoré sa považujú za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 a nasl. podľa
Obchodného zákonníka ako aj o iných skutočnostiach, týkajúcich sa činnosti zmluvného
partnera a jeho klientov, organizácie prevádzky, ekonomiky, obchodu, výroby, know-how, ktoré
majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu hodnotu, a ktoré nie sú v príslušných obchodných
kruhoch bežne dostupné a majú byť utajené, a všetky dáta, o ktorých sa Poskytovateľ dozvie
v súvislosti so spracovaním dát Objednávateľa. Informácie takto získané sa zaväzujú
nezneužiť, ako aj neumožniť prístup k týmto informáciám ani po skončení účinnosti tejto
Zmluvy. Zmluvné strany v tejto súvislosti preukázateľným spôsobom upozornia svojich
zamestnancov na trestno-právne, občianskoprávne, pracovnoprávne a iné dôsledky,
vyplývajúce z porušenia tejto Zmluvy.
VII.2 Poskytovateľ je povinný postupovať pri realizácii predmetu tejto Zmluvy s odbornou
starostlivosťou tak, aby bola v maximálnej miere zabezpečená ochrana hmotného a
nehmotného majetku Objednávateľa. Poskytovateľ berie na vedomie, že je povinný dodržiavať
všetky právne predpisy vzťahujúce sa k ochrane dát, obchodnému tajomstvu, ako aj iné právne
predpisy, ktorými je viazaný Objednávateľ, s ktorými bude Poskytovateľ písomne oboznámený
VII.3 Ustanovenia predchádzajúcich bodov tohto článku platia aj po uplynutí doby platnosti Zmluvy,
a to až do doby, kedy sa tieto informácie stanú verejne známymi alebo 3 roky po ukončení
platnosti tejto zmluvy.

VIII

PODMIENKY UŽÍVANIA PREDMETU PLNENIA

VIII.1 Objednávateľ získa právo pre užívanie plnenia predmetu zmluvy až po akceptovaní a zaplatení
faktúry. Do zaplatenia faktúry je predmet tejto zmluvy majetkom Zhotoviteľa.
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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..

IX.2

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

X

ZÁRUKY

X.1

Služby v zmysle tejto zmluvy sú poskytované na základe podkladov poskytnutých
Objednávateľom z jeho vlastného rozhodnutia a podkladov ktoré Zhotoviteľ získa z verejne
dostupných zdrojov, pričom Objednávateľ nemôže dať garanciu ich kompletnosti, aktuálnosti
a primeranosti.

X.2

Zhotoviteľ vyslovene vylučuje všetky záruky, vyslovené alebo vyplývajúce zo zákona alebo
ináč, a zahrňujúce bez obmedzenia akékoľvek odvodené záruky vhodnosti výstupov
poskytnutých v rámci plnenia tejto zmluvy pre čiastkové účely, ako aj záruky presnosti, úplnosti
alebo primeranosti informácií prezentovaných vo výstupoch.

X.3

Objednávateľ chápe neurčitosť vlastnú akejkoľvek analýze alebo informácii, ktoré môžu byť
poskytnuté v rámci plnenia tejto zmluvy a uvedomuje si, že poskytnuté výstupy nenahrádzajú
jeho vlastné nezávislé vyhodnotenia a analýzy.

X.4

Objednávateľ si uvedomuje, že odporúčania a návrhy získané ako výstup z plnenia tejto zmluvy
sú založené len na informáciách s kvalitou obmedzenou v zmysle bodu X.1 a Zhotoviteľ nebude
zodpovedný za žiadne akcie alebo rozhodnutia ktoré urobí Objednávateľ na základe výstupov
podľa tejto zmluvy alebo na základe akýchkoľvek informácií alebo údajov uvedených v tejto
zmluve ani na prípadné následné škody na základe takýchto akcií alebo rozhodnutí.
Objednávateľ si uvedomuje, že preberá celé riziko vzťahujúce sa na použitie výstupov podľa
tejto zmluvy.

XI

SANKCIE

XI.1

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, môžu uplatniť zmluvné pokuty podľa nasledujúcich
ustanovení.

XI.2

V prípade omeškania Poskytovateľa s plnením je Objednávateľ oprávnený účtovať
Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z hodnoty plnenia za každý deň omeškania.

XI.3

Za omeškanie vykonania diela zavinené Poskytovateľom sa nepovažuje, ak je preukázateľne
spôsobené:
a/
Neposkytnutím riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľom,
b/
Oneskorením prevzatia Diela, resp. jeho časti zo strany Objednávateľa,
V uvedených prípadoch nemá Objednávateľ nárok na uplatnenie sankcie voči Poskytovateľovi.

XI.4

V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou platby za vykonanú a prevzaté plnenia je
Poskytovateľ oprávnený fakturovať Objednávateľovi úrok z omeškania, a to vo výške 0,5%
z ceny neuhradenej faktúry za každý deň omeškania.

XI.5

V prípade, pokiaľ Objednávateľ bez uvedenia preukázateľného dôvodu neprevezme
v dohodnutom čase plnenie alebo riadne poskytnuté služby , resp. ich časť, je povinný zaplatiť
Poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,5% z ceny plnenia za každý deň omeškania.
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XII

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

XII.1 Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť sa rozumejú prípady podľa § 374 a nasl. Obchodného
zákonníka.
XII.2 Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným do 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

XIII.1 Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou končí:
a/
Odstúpením od Zmluvy.
b/
Zánikom jednej zmluvnej strany bez právneho nástupcu.
c/
Stratou oprávnenia Poskytovateľa k výkonu činnosti, ktorá je predmetom tejto Zmluvy.
d/
Z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa čl. XII tejto Zmluvy.
e/
Písomnou dohodou účastníkov.
f/
Pokiaľ po dobu 12 mesiacov nebola zo strany Poskytovateľa uplatnená žiadna
čiastková objednávka.
XIII.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.
XIII.3 V prípade ak Poskytovateľ preukázateľne zistí prekážky znemožňujúce mu vykonanie predmetu
zmluvy dohodnutým spôsobom a zmluvné strany sa nedohodnú na zmene podmienok plnenia
v primeranej lehote, sú obidve zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť.
XIII.4 Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť ak preukáže, že Poskytovateľ podstatným
spôsobom porušil svoje povinnosti podľa čl. VI tejto Zmluvy. Nárok Objednávateľa na náhradu
škody, ktorá mu týmto vznikla ostáva nedotknuté. V prípade odstúpenia Objednávateľa od
Zmluvy má Poskytovateľ nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli pri
plnení predmetu zmluvy do okamihu kedy k porušeniu Zmluvy došlo.
XIII.5 Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť ak preukáže, že Objednávateľ podstatným
spôsobom porušil svoje povinnosti podľa čl. VI tejto Zmluvy. Právo Poskytovateľa vymáhať
škodu, ktorá mu týmto vznikla, ako aj náhradu účelne vynaložených nákladov, ostáva
nedotknuté.
XIII.6 Nároky zmluvných strán, vzniknuté im na základe odstúpenia od Zmluvy, ktoré neboli upravené
v tejto Zmluve sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.

XIV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
XIV.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom uverejnenia podľa osobitného predpisu.
XIV.2 V prípade potreby je možné po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán, platnosť zmluvy
predĺžiť na nevyhnutnú dobu. Uvedené je možné uskutočniť len formou písomného dodatku
k zmluve, ktorý sa stane jej neoddeliteľnou súčasťou.
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XIV.3 Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých po dvoch vyhotoveniach obdrží
Objednávateľ a po dvoch vyhotoveniach Poskytovateľ.
XIV.4 Obmedzenia, rozšírenia a akékoľvek iné zmeny tejto Zmluvy sú možné len vo forme
očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve, obojstranne podpísaných oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán.
XIV.5 Všetky práva a povinnosti, ktoré vyplynú pri realizácií tejto Zmluvy sa budú riadiť ustanoveniami
Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb., Autorského zákona 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.6 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.7 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá zmluvná
strana obdrží jeden exemplár.
XIV.8 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.

Za Objednávateľa:
v Bratislave, dňa:

_________________________

Za Poskytovateľa:
v Bratislave, dňa:

_________________________
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