Zmluva o poskytovaní služieb

uzatvorená podľa§ 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „zmluva")

Čl. I.
Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:

IČO:
Zastúpený:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Číslo účtu:

DataCentrum územnej samosprávy Slovenska
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
45736359
Ing. Adrián Belánik, výkonný riaditeľ
2023345962
Štátna pokladnica
SK 66 8180 0000 0070 0043 4476
7000434476/8180

(ďalej v texte zmluvy len ako „objednávate!"')

1.2

Poskytovateľ:

IČO:
Zastúpený:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Číslo účtu:

Octigon, a.s.
Prievozská 4D
821 09 Bratislava
35 864 711
Ing. Rudolf Vadovič, predseda predstavenstva
Ing. Milan Šutjak, člen predstavenstva
2021739753
SK2021739753
Tatra banka, a.s.
SK28 1100 0000 0026 2471 2427
2624712427/1100

(ďalej v texte zmluvy len „poskytovate!"')
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Čl. II.
Predmet zmluvy

2.1
Predmetom zmluvy je záväzok:
a) poskytovateľa, že
• poskytne pre objednávateľa službu podľa čl. III. tejto zmluvy a odovzdá ju
v dohodnutej lehote objednávateľovi resp. ním splnomocnenej osobe na
dohodnutom mieste plnenia,
b) objednávateľa, že
• poskytnutú službu prevezme v dohodnutom mieste plnenia záväzku najneskôr
v posledný deň lehoty na poskytnutie služby,
• zaplatí poskytovateľovi cenu za dielo podľa čl. V. tejto zmluvy.

Čl. III.
Popis služby
3.1

Predmetom zákazky Je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti s názvom
„ Implementácia IT služieb pre podporu terénnej opatrovateľskej služby s dôrazom na
e-lnklúziu ". Štúdia bude vypracovaná v štruktúre vyžadovanej pre štúdie
uskutočniteľnosti v OPII 2014-2020. Technické prílohy štúdie budú v súlade s
požiadavkami na štúdie uskutočniteľnosti v OPII 2014-2020.

3.2

Štúdia bude obsahovať:
•

analýzu strategických zámerov samosprávy v oblasti informatizácie,

•

analýzu a vyhodnotenie aktuálneho stavu pri plnení kompetencií samosprávy pn
poskytovaní opatrovateľskej služby a identifikovanie kľúčových problémových
oblastí, kde je možné s využitím 1T technológií zvýšiť rozsah služieb, podporiť ich
výkonnosť alebo zvýšiť ich efektívnosť,

•

návrh cieľového stavu vrátane špecifikácie 1T služieb podľa požiadaviek samosprávy,
s poukázaním na komponenty, ktoré zabezpečia trvalú udržateľnosť a plošné využitie
riešenia,

•

analýzu uskutočniteľnosti a nákladov, ekonomickú analýzu a návrh projektového
zámeru,

•

poskytovanie odborných poradenských služieb prostredníctvom osôb, ktoré musia mať
potrebné vedomosti, odborné znalosti a skúsenosti z praxe, so schopnosťou posúdiť
situáciu v rámci relevantného segmentu trhu.
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ČI. IV.
Termín a akceptácia plnenia
4.1

Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť službu uvedenú v čl. III
v termíne tri mesiace od dátumu účinnosti tejto zmluvy.

4.2

Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje štúdiu vypracovanú podľa čl. III
tejto zmluvy doručiť objednávateľovi v písomnej forme a v elektronickej forme na CD
alebo DVD vo formáte umožňujúcom ďalšie spracovanie dokumentu (rtf. alebo
podobný) na adrese objednávateľa.

4.3

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť plnenie podľa tejto zmluvy a odmietnuť
podpísať akceptačný protokol v prípade ak bude evidentné, že plnenie nebolo
poskytovateľom poskytnuté v zmysle ustanovení tejto zmluvy. Odmietnutie plnenia
a podpísania akceptačného protokolu je objednávateľ povinný písomne odôvodniť
a toto odôvodnenie dať na poštovú prepravu na doručenie poskytovateľovi najneskôr
v lehote 5 pracovných dní odo dňa odmietnutia plnenia a podpísania akceptačného
protokolu.
Čl. v.
Cena za službu a platobné podmienky

5.1

Cena za službu podľa čl. III. bod 3.1 tejto zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá
na sumu 19 500,- EUR bez DPH, DPH 20% 3 900,- EUR. Celková suma 23 400,
EUR vrátane DPH.

5.2

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť túto sumu poskytovateľovi za plnenie riadne a včas
dodané a uskutočnené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

5.3

Splatnosť faktúry je 30 dní od dátumu doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra
bude vystavená na základe akceptačného protokolu podpísaného oboma zmluvnými
stranami.
Čl. VI.
Omeškanie a zmluvné pokuty

6.1

V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením faktúry, má
poskytovateľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý kalendárny deň
omeškania zo sumy dohodnutej v čl. V.

6.2

V prípade, ak sa poskytovateľ dostane do omeškania s plnením podľa tejto zmluvy, má
objednávateľ právo požadovať za každý deň omeškania zmluvnú zľavu vo výške 0,05
% za každý kalendárny deň omeškania zo sumy dohodnutej v čl. V.
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Čl. VII.
Povinnosti objednávateľa
7.1

Objednávateľ sa zaväzuje, že o zmene všetkých skutočností súvisiacich s predmetom
zákazky bude informovať poskytovateľa.
Čl. VIII.
Povinnosti poskytovateľa

8.1

Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy s odbornou starostlivosťou, za
podmienok dojednaných touto zmluvou a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky ako aj záväznými právnymi aktami
Európskej únie.

8.2

Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy tak, aby poskytnuté plnenie
alebo jeho časť nemalo právne vady, respektíve aby poskytnuté plnenie alebo jeho
časť nebolo zaťažené právom tretej strany alebo existenciou záväzkov poskytovateľa
na zriadenie takýchto práv tretej osoby (právom z priemyselného a duševného
vlastníctva, záložným právom a pod.).
Čl. IX.
Záverečné ustanovenia

9.1

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

9.2

Zmluva môže byt' zmenená len písomným dodatkom, ktorý bude uzatvorený na
základe dohody oboch zmluvných strán.

9.3

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne
formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že
spor sa nevyrieši zmierom, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor
na riešenie príslušného súdu v Slovenskej republike.

9.4

Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, dva pre každú
zmluvnú stranu.

9.5

Ostatné skutočnosti neupravené touto zmluvou sa budú spravovať príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

9.6

Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu
druhej zmluvnej strany postúpiť akékoľvek svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce
z tejto zmluvy na tretiu stranu, okrem pohľadávok na finančné plnenie.

9.7

Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich praveJ
a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, určite, nie v tiesni alebo za nápadne
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nevýhodných podmienok, že si ju pred jej podpisom prečítali a znak súhlasu s ňou ju
vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa ..
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V Bratislave dňa

„J.1.:J::!.�/Ľ......

