Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov
Zhotoviteľ:
sídlo:
zastúpený:
IČO:
DIČ
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Zapísaný:
(ďalej len „ zhotoviteľ“)
a
Objednávateľ:
sídlo:
zastúpený:
Osoba oprávnená rokovať
v odborných veciach:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
Dr. h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor

RNDr. Darina Tothová, PhD., vedúca CIT FEM SPU v Nitre a
zodpovedný riešiteľ projektov Portál VŠ a Elektronizácia
prihlasovania na VŠ
IČO:
00397482
IČ DPH:
SK2021252827
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000066247/8180
IBAN:
SK4081800000007000066247
(ďalej len „objednávateľ“ ďalej spolu so zhotoviteľom aj ako „zmluvné strany“)

Preambula
Túto zmluvu uzatvárajú objednávateľ a zhotoviteľ ako výsledok realizácie verejného obstarávania
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov za účelom zabezpečenia realizácie zákazky „Analýza
možností prepojenia centrálnej elektronickej prihlášky s Ústredným portálom verejnej správy –
Štúdia realizovateľnosti“.

Článok I.
Predmet zmluvy
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie diela s názvom „Analýza možností prepojenia
centrálnej elektronickej prihlášky s Ústredným portálom verejnej správy – Štúdia
realizovateľnosti„ (ďalej aj ako „štúdia“) zhotoviteľom pre objednávateľa v rozsahu
špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 k tejto zmluve.
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi pri preberaní diela dohodnutú súčinnosť
a ďalej sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú odmenu podľa podmienok dohodnutých v článku
III. tejto zmluvy.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo vytvorí samostatnou vlastnou tvorivou činnosťou a že dielo
bude pôvodné.
Predmetom zmluvy je aj udelenie licencie pre objednávateľa na použitie štúdie v plnom
rozsahu podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon.
Zhotoviteľ štúdie sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi licenciu k štúdii v rozsahu a za
podmienok uvedených v článku V. tejto zmluvy.
Článok II.
Termín a spôsob odovzdania diela

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.1.

Zhotoviteľ vytvorí a odovzdá štúdiu podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy
v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
Zhotoviteľ vyhotoví štúdiu v písomnej forme v slovenskom jazyku v listinnej a elektronickej
verzii.
Pred konečným odovzdaním štúdie je zhotoviteľ povinný v elektronickej forme odovzdať
objednávateľovi na pripomienkovanie nasledujúce dokumenty:
a) Samostatná časť štúdie: „Analýza súčasného stavu“.
b) Výsledný dokument: „Analýza možností prepojenia centrálnej elektronickej prihlášky s
Ústredným portálom verejnej správy – Štúdia realizovateľnosti“,
Zhotoviteľ zapracuje do konečnej verzie pripomienky objednávateľa.
Objednávateľ odovzdá pripomienky zhotoviteľovi do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia
štúdie a zhotoviteľ ich zapracuje do konečnej štúdie v bezpte do 2 pracovných dní.
Zhotoviteľ je povinný v čase pred plánovaným odovzdaním štúdie alebo jej časti
v elektronickej forme na písomné požiadanie objednávateľa bezodkladne poskytnúť
objednávateľovi aj rozpracovanú štúdiu alebo jej časti.
Súčasťou odovzdania konečnej verzie štúdie bude aj prezentácia štúdie, predmetom ktorej
bude preukázanie realizovateľnosti štúdie, a to v minimálnom rozsahu 2 hodín.
Po vykonanej prezentácii vrátane diskusie k prezentácii bude podpísaný protokol
o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý bude obsahovať opis prípadných
pripomienok ku konečnej verzii vrátane požiadaviek Objednávateľa na vykonanie úprav
a/alebo zmien štúdie s uvedením lehoty na zapracovanie týchto zmien. Zhotoviteľ zapracuje
zmeny/úpravy v dohodnutej lehote bezodplatne.
Miesto dodania diela je na adresu objednávateľa: Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.
Dielo je oprávnená prevziať RNDr. Darina Tóthová, PhD., vedúca Centra informačných
technológii Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

2.2.
2.3.
2.4.

Za konečné odovzdanie štúdie sa bude považovať podpis protokolu o odovzdaní a prevzatí
konečnej štúdie oboma zmluvnými stranami so zapracovaním všetkých pripomienok
objednávateľa.
Kontaktné osoby zhotoviteľa pre plnenie diela sú:
.......................................................
Kontaktné osoby objednávateľa pre plnenie diela sú:
- RNDr. Darina Tóthová, PhD., vedúca CIT FEM SPU v Nitre a zodpovedný riešiteľ
projektov Portál VŠ a Elektronizácia prihlasovania na VŠ
Článok III.
Odmena a platobné podmienky

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

3.6

3.7

Cena za predmet zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva tento zákon.
Cena kompletného diela je dohodnutá nasledovne:
................. € bez DPH
Výška DPH (20%) ............. €
................. € s DPH
(Slovom: ........................... eur).
Cenu za vypracovanie štúdie podľa článku I bodu 1.1 tejto zmluvy môže zhotoviteľ
fakturovať na základe protokolárneho odovzdania a prevzatia konečnej štúdie, o čom
zmluvné strany vyhotovia a podpíšu protokol o odovzdaní a prevzatí konečnej štúdie.
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie diela naraz po
protokolárnom odovzdaní a prevzatí konečnej štúdie.
Preddavky/záloha na predmet tejto zmluvy sa neposkytujú.
Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi
a musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle právnych predpisov SR.
Faktúra bude obsahovať minimálne:
a) obchodné meno a sídlo, IČO, IČ DPH zhotoviteľa (pokiaľ je platcom DPH),
b) meno, sídlo, IČO, IČ DPH objednávateľa,
c) číslo zmluvy,
d) číslo faktúry,
e) deň odoslania faktúry,
f) označenie finančného ústavu, číslo účtu a IBAN, na ktorý sa má platiť,
g) výšku ceny bez dane, sadzbu dane (pokiaľ je platcom DPH),
h) fakturovanú sumu celkom vrátane DPH (pokiaľ je platcom DPH),
i) podpis oprávnenej osoby.
Zhotoviteľ predloží faktúru v 2-och rovnopisoch. Zhotoviteľ je povinný vo faktúre uviesť
okrem údajov pre daňový doklad v zmysle príslušných právnych predpisov aj registračné
číslo zmluvy objednávateľa, inak je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia
na doplnenie údajov.
Za deň úhrady sa považuje deň odpísania príslušnej sumy z účtu objednávateľa v prospech
účtu zhotoviteľa.

4.1
4.2
4.3

Článok IV.
Spolupôsobenie objednávateľa
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi vstupné podklady nevyhnutné pre riadne
vypracovanie diela do 5 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vypracovania diela poskytne zhotoviteľovi
v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, najmä poskytovaním údajov potrebných na
vykonanie diela v súlade s touto zmluvou.
Objednávateľ poskytne dokumentáciu alebo informácie relevantné k predmetu štúdie
výlučne pracovníkom zhotoviteľa uvedeným v článku II. tejto zmluvy.
Článok V.
Licencia

5.1
5.2

5.3

Zhotoviteľ vyhlasuje, že má k dielu (štúdii), ktoré je predmetom tejto zmluvy, vysporiadané
autorsko-právne nároky a je oprávnený vykonávať majetkové práva a autorské práva k dielu
spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.
Zhotoviteľ ako vykonávateľ autorských práv k dielu týmto udeľuje objednávateľovi:
a) súhlas na každé použitie diela, najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, a to v tlačenej
či elektronickej podobe, verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny, a to
v tlačenej alebo elektronickej podobe, spracovanie a úprava diela, nakladanie s dielom
ako s celkom a jeho jednotlivými časťami, na prispôsobovanie diela, modifikáciu diela,
začleňovanie diela ako celku alebo jeho jednotlivých častí do iných diel, atď.
b) licenciu na dobu neurčitú vo vecne a územne neobmedzenom rozsahu,
c) výhradnú licenciu na použitie štúdie v plnom rozsahu ako podklad pre verejné
obstarávanie služieb,
d) súhlas, že objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela, t.j.
udeliť sublicenciu v rozsahu udelenej licencie, pričom objednávateľ nie je povinný
zhotoviteľa o postúpení tejto licencie informovať,
e) súhlas, že takto udelené sublicencie s písomným súhlasom objednávateľa môžu ďalej
tretie subjekty, ktorým boli udelené, ďalej prevádzať na ďalšie subjekty v rovnakom
rozsahu,
Odmena zhotoviteľa za udelenie licencie objednávateľovi v tomto článku zmluvy, je
zahrnutá v cene za dielo dohodnutej v článku III. tejto zmluvy
Článok VI.
Zodpovednosť za škody

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škody v zmysle ustanovení Obchodného
zákonníka, Autorského zákona a v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov.

Článok VII.
Ukončenie zmluvného vzťahu, odstúpenie od zmluvy
7.1
7.2

7.3

7.4

7.5
7.6

Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj
písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od zmluvy niektorou
zmluvnou stranou.
V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto
dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné
nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia
druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho
vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov. Odstúpenie od tejto zmluvy je možné výlučne
písomnou formou a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného
porušenia zmluvy, pričom za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa považuje, ak
nastane ktorýkoľvek z nižšie uvedených prípadov:
a) zhotoviteľ je v omeškaní s vypracovaním konečnej štúdie podľa článku II bodu 2.1. tejto
zmluvy o viac ako 15 pracovných dní,
b) ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví tvorbu štúdie z iných dôvodov ako dôvodov
na strane objednávateľa alebo vyššej moci,
c) ak ide o chybné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré
v primeranej lehote neodstránil.
Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy
je doručený druhej strane. Po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo
meniť bez súhlasu druhej strany.
Po oznámení o odstúpení od zmluvy v súlade s týmto článkom je zhotoviteľ oprávnený
požadovať úhradu za ním zrealizované práce.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1

8.2
8.3
8.4

Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovajú obchodné tajomstvo v zmysle § 17
Obchodného zákonníka, o obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna
zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužijú pre iné účely, než pre plnenie tejto
zmluvy.
Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť formou písomného, číslovaného
a oboma zmluvnými stranami podpísaného dodatku k tejto zmluve. Ústne dohovory sú
neplatné.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny údajov o zmluvných stranách uvedených
v záhlaví tejto zmluvy tieto písomne a preukázateľne oznámia druhej strane bez zbytočného
odkladu.
Veci konkrétne neupravené touto zmluvou budú zmluvné strany v prípade potreby riešiť
vzájomnou dohodou. Všetky spory, ktoré vyplynú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa
obe strany predovšetkým pokúsia riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak nedôjde
k dohode, budú všetky spory, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, riešené
podľa slovenského hmotného aj procesného práva pred vecne i miestne príslušným súdom.

8.5
8.6
8.7

8.8
8.9

Na vzťahy touto zmluvou osobitne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka, Autorského zákona ako aj ostatných právnych predpisov platných na
území SR.
Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
- príloha č.1: Podrobný opis predmetu zmluvy
- príloha č.2: Cenová ponuka
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle
§5a/ zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
Za zverejnenie zmluvy zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ so zverejnením súhlasí.
Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane tri
vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu
porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej a slobodnej vôle,
určite, vážne a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných
podmienok, na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
V Nitre, dňa:

V................... dňa:...................

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
rektor

....................................................................
meno, priezvisko a funkcia osoby
oprávnenej konať za zhotoviteľa

