ABCreative s.r.o.
Skladná 10, 040 01 Košice

Výzva na predloženie cenovej ponuky

podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

pre zákazku s názvom: „Vybavenie VMWS“
(1) Identifikácia verejného obstarávateľa – podľa § 8 ods.1)
Názov:
Sídlo
IČO:
zastúpený:

ABCreative s.r.o
Skladná 10, 040 01 Košice
45950873
Radovan Sušila

tel.:

+421 905 349 176

e-mail

info@abcreative.sk

Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získať ďalšie informácie
Názov:
Kontaktná osoba:
Sídlo
Obec (mesto):
Ulica:
Telefón:
Elektronická pošta:
Internetová adresa:

Euro Dotácie, a.s.
Mgr. Hujová Alena

IČO: 36 438 766
IČ DPH:SK2022122520

Žilina
Na Šefranici
041/415665268
hujova@eurodotacie.sk
www.eurodotacie.sk

PSČ: 010 01
Číslo: 1280/8

(2) Identifikácia predmetu obstarávania
Dodať objednávateľovi podľa pokynov objednávateľa dielo, spočívajúce v dodaní hardvéru
a v zriadení, vytvorení, implementovaní a nakonfigurovaní webovej stránky pre operačný
program ,,VMWS“ zložený z alplikačnej infraštruktúry a softvérových aplikácii.
Zabezpečiť hosting stránky, vrátane diskového priestoru v potrebnom rozsahu.
Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou prílohy výzvy (príloha č.1 a 2).
Predpokladaná hodnota zákazky podľa § 6: 78 295,00 EUR bez DPH
CPV kód: 48100000-9; 48222000-0
Financovanie predmetu obstarávania
Zákazka bude financovaná z Operačného programu IROP a z vlastných zdrojov osoby podľa § 8.
(3) Lehoty
Predloženie cenovej ponuky:

do 12.12.2019 do 10:00 hod.

(4) Podmienky predloženia cenovej ponuky

ABCreative s.r.o.
Skladná 10, 040 01 Košice
-

Cenová ponuka v zmysle prílohy výzvy (Príloha č. 1)
Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (scan dokladu).

(5) Spôsob doručenia cenovej ponuky
Predloženie cenovej ponuky je možné e-mailom na adresu hujova@eurodotacie.sk. alebo
obstaravanie@eurodotacie.sk
Do predmetu ponuky uviesť „Súťaž – Vybavenie VMWS.“
Ponuka uchádzača musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má tento sídlo mimo
územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v
pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov
predložených v českom jazyku.
(6) Kritérium hodnotenia
Najnižšia cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH, resp. cena celkom (u neplatcu DPH)
(7) Ostatné informácie
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka.
Osoba podľa § 8 si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak bude neregulárna alebo inak
neprijateľná pre osobu podľa § 8, alebo sa zmenili okolnosti, za ktorých sa táto výzva vyhlásila a
nebolo možné ich vopred predpokladať.
Osoba podľa § 8 si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača v prípade, ak zistí, že vo svojej ponuke uviedol
nepravdivé údaje.
Osoba podľa § 8 vylúči uchádzača, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f)
alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).
V prípade, že osoba podľa § 8 použila v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný
postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade
s §42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.
Košice 04.12.2019
...............................................................................................................

Radovan Sušila, konateľ
Pozn.: Uchádzač ocení ponuku v eurách. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996
o cenách a musí obsahovať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Neplatcovia DPH ocenia ponuku v celkovej sume bez DPH a na túto skutočnosť v cenovej ponuke upozornia.

Prílohy: Príloha č. 1 – zadanie
Príloha č. 2 - zmluva o dielo

ABCreative s.r.o.
Skladná 10, 040 01 Košice
ZMLUVA O DIELO č. 01/2019
vypracovaná v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513 / 1991 Z.z. (Obchodného zákonníka) a
zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov
1. Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

ABCrea)ve s.r.o.
Skladná 10
Radovan Sušila

Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných a realizačných:
e-mail: info@abcrea)ve.sk
IČO : 45950873
IČ DPH:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bra)slava I, oddiel Sro, vložka číslo:
(ďalej len „ objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných a realizačných:
e-mail:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN / SWIFT: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 32358/V)
(ďalej len „zhotoviteľ“)
2. Predmet plnenia
2.1.

Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa:
-

dodať objednávateľovi podľa pokynov objednávateľa dielo, spočívajúce v dodaní harvéru
a v zriadení, vytvorení, implementovaní a nakonﬁgurovaní webovej stránky pre operačný
program ,,VMWS“ zložený z alplikačnej infraštruktúry a sopvérových aplikácii, bližšie určených
v prílohe č. 1 tejto zmluvy, na doméne určenej zhotoviteľom. (ďalej len ,,dielo alebo VMWS“).

-

zabezpečiť hos)ng stránky, vrátane diskového priestoru v potrebnom rozsahu podľa prílohy č. 1.

-

previesť vlastnícke právo k dielu na objednávateľa a udeliť objednávateľovi výhradnú licenciu na
používanie diela v súlade s čl 9. Licenčné podmienky tejto zmluvy:
a) VMWS klient licencia – 3x
b) VMWS Server licencia – 1x
a objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včastné zhotovenie a odovzdanie diela zapla)ť cenu diela.
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2.2.

Zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia objednávateľovi formou preberacieho protokolu.

2.3.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tohto článku
zmluvy.
3. Čas, miesto a spôsob vykonania diela
3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dodať dielo v zmysle článku 2 Zmluvy v lehote do jedného (1)
mesiaca odo dňa nadobudnu)a účinnos) tejto zmluvy.

3.2.
Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do desia)ch (10) pracovných dní odo
dňa nadobudnu)a účinnos) tejto zmluvy dodať kompletné podklady potrebné pre zhotovenie diela.
3.3.
Zho)veľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu odo dňa dodania kompletných podkladov zo strany
objednávateľa, predložiť objednávateľovi graﬁcký návrh vizualizácie Webovej stránky (ďalej aj „Graﬁcký
návrh“). Objednávateľ sa zaväzuje do pia)ch (5) pracovných dní návrh písomne odsúhlasiť a/alebo vyzvať
zhotoviteľa na jeho oplnenie/prepracovanie v lehote, ktorú určí písomne objednávateľ. Všetky zhooviteľom
predložené Graﬁcké návrhy musia byť v súlade so technickou špeciﬁkáciou diela podľa Prílohy č. 1 Zmluvy.
Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú vzájomne komunikovať (pripomienkovať, schvaľovať, byť súčinný) a
promptne reagovať na podnety druhej strany v dobe nie dlhšej ako jeden (1) pracovný deň, a to písomnou
formou.
3.4.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pri vykonávaní diela postupovať tak, aby boli dodržané lehoty a
termíny stanovené v tomto článku zmluvy. V prípade, ak v súvislos) s vykonávaním diela hrozí omeškanie s
vykonaním a dodaním diela, je zhotoviteľ povinný prijať nevyhnutné opatrenia, aby bola lehota dodania
diela dodržaná. Zhotoviteľ je zároveň povinný písomne informovať objednávateľa o akejkoľvek udalos)
majúcej vplyv na dodržanie lehoty na dodanie diela a o opatreniach, ktoré za účelom dodržania lehoty
odania diela prijal.
3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne konzultovať práce na zhotovovaní dokumentácie s objednávateľom
a predkladať mu dokumentáciu k akceptácii včas tak, aby mohli byť dodržané nadväzujúce termíny
zhotovovania diela
3.6.
Miestom dodania diela je: územie Slovenskej republiky, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú
inak. Zmluvné strany sa dohodli, že to snevzťahuje na hardwarové zabezpečenie a jeho umiestnenie, ktoré
je zhotoviteľ oprávnený zabezpečiť aj mimo územia Slovenskej republiky.
3.7.
Zhotoviteľľ nie je v omeškaní s vykonaním diela, ak dielo nemohol riadne a včas vykonať z dôvodu
neposkytnu)a súčinnos) zo strany objednávateľa. Ak sa na vykonanie diela vyžaduje súčinnosť
objednávateľa, je zhotoviteľ povinný písomne objednávateľa vyzvať na poskytnu)e súčinnos) a stanoviť na
jej poskytnu)e primeranú lehotu, ktorá nesmie byť dlhšia ako jeden (1) pracovný deň odo dňa doručenia
výzvy objednávateľovi, a to písomnou formou. Písomná výzva na poskytnu)e súčinnos) bude
uskutočňovaná podľa článku 11 Zmluvy.
4.Cena predmetu plnenia
4.1.
Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so o zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva ﬁnancií
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon národnej rady Slovenskej republiky č.
18/1996 Z. z. o cenách.
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4.2. V nadväznos) na Dodávateľom predloženú ponuku vo verejnom obstarávaní, sa Zmluvné strany dohodli
na celkovej cene za vykonanie Diela vo výške ................. Eur bez DPH, pričom k cene sa pripočíta DPH podľa
platných právnych predpisov, ďalej aj „Cena diela. Cena jednotlivých časx diela je bližšie špeciﬁkovaná
v Prílohe č. 1. Cena diela je cenou konečnou a nemennou.
4.3. Cena diela je splatná jednorázovo po protokolárnom odovzdaní diela.
4.4. Podkladom pre uhradenie Ceny diela podľa bodu 4.1. zmluvy je faktúra vystavená zhotoviteľom do 15
dní od odovzdania diela podľa bodu 4.4. zmluvy. Splatnosť faktúry je 30 dní.
5. Zmluvná pokuta , odstúpenie od zmluvy a znefunkčnenie systému
5.1.
V prípade nesplnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy pla)a sankcie podľa zákona č.513/1991
Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
5.2.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak objednávateľ neuhradí faktúru za predmet diela
v zmysle čl. 4 bod 4.2. zmluvy a to ani 10 dní po lehote jej splatnos), je zhotoviteľ oprávnený znefunkčniť
dodané dielo. Okrem uvedenémo má zhotoviť právo požadovať od objednávateľa zákonný úrok
z omeškania. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
6. Spolupôsobenie objednávateľa
6.1.

Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri plnení predmetu plnenia takto :
a) poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, ak bude potrebná,
b) bezodkladne potvrdiť predložený preberací protokol v prípade, že zo strany zhotoviteľa došlo k
naplneniu predmetu plnenia,

6.2
Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude predmet plnenia alebo akúkoľvek jeho súčasť (dátových
štruktúr a ďalšieho know-how získaného od zhotoviteľa) ďalej predávať, prenajímať, požičiavať alebo iným
spôsobom poskytovať tretej strane bez písomného súhlasu zhotoviteľa.
6.3
Objednávateľ sa zaväzuje, že bude bezodkladne informovať o všetkých skutočnos)ach, ktoré by
mohli ovplyvniť správne fungovanie dodaného predmetu plnenia.
6.4.
Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinnosx uvedených v tejto zmluve prípadne na
sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo prac. pokoja, presúva sa povinnosť na nasledujúci
pracovný deň.

7. Spolupôsobenie zhotoviteľa
7.1.
Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené vlastným zavinením, ako aj za škody zavinené osobami,
ktoré použije na splnenie vlastných záväzkov.
7.2.
Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady diela a je povinný ich v čo možno najkratšom čase odstrániť.
7.3 Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto zmluvy im nevznikajú žiadne práva
a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedázhotoviteľ, ako keby predmet zmluvy plnil sám.
(7)4.V prípade neuvedenia subdodávateľov v zmluve musí celý predmet zmluvy podľa článku I. tejto zmluvy dodať
zhotoviteľ. Zhotoviteľ uvedie všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
(7)5.Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi objednávateľovi
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(7)6.Zmena subdodávateľa je možná len na základe jeho písomného odsúhlasenia objednávateľom formou
dodatku k tejto zmluve

8. Záručný servis. Ďalšia podpora a služby
8.1.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa tejto zmluvy, tehnických
noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republikya že počas záručnej doby bude mať
VMWS funkcionality dohodnuté v tejto zmluve.
8.2.
Zhotoviteľ poskytne záruku na dobu 12 mesiacov na dodaný hardware a 120 dní na ostatné čas)
diela. Počas tohto obdobia zhotoviteľ na základe písmného hlásenia objednávateľa zabezpečí bezplatné
odstránenie vady v lehote 3 pracovných dní od jej nahlásenia pokiaľ to bude objekxvne možné. V prípade ak
bude potrebná dlhšia lehota upovedomí emailom zhotoviteľ objednávateľa o lehote potrebnej na
odstránenie vady. Záruka začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania predmetu plnenia v zmysle čl. 10
bod 10.1. tejto zmluvy.
8.3.

Vzniknuté vady objednávateľ oznamuje zhotoviteľovi e-mailom na: ................ (doplní uchádzač)

8.3.
•
•
•

Chybové hlásenie v zmysle tohto článku musí obsahovať )eto informácie :
pri vade programového vybavenia presný text chybových hlásení, ak boli vypísané na obrazovke
dôkladný popis situácie a činnos), ktorá ku vzniku vady viedla
meno osoby, ktorá chybu zis)la, vrátane jej telefónneho čísla.

8.4. Za vadu podľa tejto zmluvy sa nepovažuje:
• ak vznikla neoprávnenou úpravou a/alebo akýmkoľvek neautorizovaným zásahom tretej osoby do
VMWS
• je výsledkom nesprávneho postupu v rozpore s príručkou dodanou zhotoviteľom.
8.5.
Záruka sa nevzťahuje na obchodnú stratu, stratu obchodných informácií, poškodenie počítačových
dát alebo akúkoľvek inú stratu spôsobenú nesprávnym používaním produktu, neodbornou prácou v rámci
informačného systému, nepriaznivým spolupôsobením iných programov na produkt, vonkajším zásahom do
programového zabezpečenia, pôsobením tretej osoby na predmet plnenia, ako aj takej činnos)
objednávateľa alebo trexch osôb, ktorá sa vo všeobecnos) považuje za nevhodnú počas trvania záruky.
9. Licenčné podmienky
9.1
Aplikačná a sopvérova štruktúra VMWS je majetkom a vlastným produktom
chránená autorským zákonom a ďalšími právnymi predpismi.

zhotoviteľa a je

9.2.
Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas na použi)e diela bližšie
určeného v čl. 2.1. tejto zmluvy (licenciu). Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi odplatnú, výhradnú, vecne a
časovo obmedzenúlicenciu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v nasledujúcich odsekoch
tohto článku Zmluvy a vyplývajúcu zo zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „Autorský zákon“).
9.3. Zhotoviteľ udeje licenciu objednávateľovi v trvaní 120 dní, počnúc nasledujúcim dňom protokolárneho
odovzdania diela v súlade s čl. 10 bod 10.1. Zmluvy v rozsahu:
a) VMWS klient licencia – 3x
b) VMWS Server licencia – 1x
9.3.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi Licenciu na základe tejto
Zmluvy odplatne, a Dodávateľ nemá na základe tejto Zmluvy a poskytnutej Licencie iný nárok, ako nárok na
uhradenie Ceny diela podľa bodu 4.2 Zmluvy a jej bližšej špeciﬁkácie v Prílohe č. 1.
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9.4.
Na základe tejto Licencie je objednávateľ oprávnený na použi)e diela v neobmedzenom rozsahu
počas celej doby trvania udelenej licenie Na akúkoľvek modiﬁkáciu diela a alebo akýkoľvek zásah je
potrebný predchádzajúci písomný súhlas zhotoviteľa.
9.5.

Objednávateľ nieje oprávnený:
a) v rámci jemu udelenej Licencie podľa tejto Zmluvy udeliť trexm osobám sublicenciu v rozsahu jemu
udelenej licencie, postúpiť licenciu či práva k VMWS alebo jeho jednotlivým čas)am alebo ich
výkon, ani VMWS alebo jeho čas) sprístupniť iným spôsobom, než ako vyplýva z jeho bežného
užívania.
b) nie je oprávnený hmotný nosič či hardwarevobsahujúci sopvér nijak predať, prenajať, alebo
prenechať do užívania tretej osobe bez výslovného predchádzajúceho súhlasu zhotoviteľa.
c) Rozmnožovať VMWS za účelom jeho rozširovania
d) Vykonávať dekompilácie, úpravy, zpracovania, preklady či iné zmeny VMWS poprípade jej
jednotlivých časx či v databázach vo VMWS obsiahnutých a to ani za účelom odstránenia vád
či zaistenia interoperability

9.6.
Za dodržanie autorských práv a práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva materiálov (textov,
obrázkov, videí, počítačových programov, animácií, prezentácií a iných zdrojov, ktoré je možné považovať za
dielo podľa Autorského zákona) zverejnených na/v diele, vytvoreného na základe tejto zmluvy, zodpovedá
výhradne objednávateľ.
9.7.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon majetkových práv objednávateľa k dielu počas platnos) a
účinnos) licencie v neobmedzenom rozsahu, nebude si )eto práva uplatňovať a nebude vykonávať žiadne
kroky, ktoré by boli v rozpore s účelom tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že neposkytne Licenciu,
ani neprenechá výkon práv, ktoré vyplývajú z poskytnutej licencie tretej osobe počast trvania udelenej
licencie na základe tejto zmluvy Objednávateľovi spoločne s vytvorením diela zhotoviteľ odovzdá všetky
doklady a informácie, ktoré sa týkajú diela a sú potrebné na výkon práv a povinnosx vyplývajúcich z Licencie
podľa tejto zmluvy.
9.8.
Objednávateľ sa zaväzuje používať aplikačnú a sopvérovú štruktúru VMWS a jej čas) výhradne pre
vlastnú potrebu a chríniť ich pred neautorizovanýmm využixm, akýmikoľvek úpravami.
10. Prevzaee a odovzdanie diela
10.1.
Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzax Diela spíše preberací protokol (ďalej aj
„Protokol“). Protokol bude obsahovať najmä zhodnotenie vykonania diela Dodávateľom, súpis prípadných
vád a nedorobkov Diela, dohodu o lehotách na odstránenie prípadných vád diela.
10.2.
Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi príslušnú dokumentáciu vzťahujúcu sa k dielu,
najmä: návod na obsluhu Diela, popis správy Diela a implementácie modulov / aplikácií / súborov na
Webovú stránku, resp. iné dokumenty nevyhnutné na riadne užívanie, administráciu a správu diela.
11. Doručovanie
11.1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiados), výzvy a iné úkony
v súvislos) s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „Písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme
a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v čl. I tejto zmluvy alebo na inú adresu, ktorú oznámi
táto zmluvná strana. Zmluvná strana, u ktorej došlo k zmene sídla alebo adresy, je povinná písomne
informovať druhú zmluvnú stranu do troch dní od vtedy, ako zmena nastala. Do splnenia tejto povinnos)
môže druhá zmluvná strana platne doručovať na jej poslednú známu adresu alebo posledné známe
kontaktné spojenie (uvedené v čl. I tejto zmluvy alebo podľa posledného oznámenia zmeny). Písomnosť sa
považuje za doručenú za nasledovných podmienok:
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11.2. V prípade osobného doručovania odovzdaním Písomnos) oprávnenej osobe alebo inej osobe
oprávnenej prijímať písomnos) za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii
doručovanej Písomnos), alebo odmietnuxm prevza)a Písomnos) takou osobou.
11.3. V prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doručením na adresu zmluvnej strany
a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním Písomnos) osobe oprávnenej prijímať písomnos) za túto
zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke, najneskôr však uplynuxm troch (5) dní odo dňa
uvedeného na podacom lístku, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia (t.j. bez ohľadu na to, či sa druhá
zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie).
11.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu telefónneho spojenia alebo kontaktných osôb, vrátane
zmien ďalších iden)ﬁkačných údajov, písomne oznámia druhej zmluvnej strane tak, aby bola zabezpečená
plynulá komunikácia pri vykonávaní činnosx podľa tejto zmluvy.

12. Záverečné ustanovenia
1.

Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je možné urobiť len písomnými dohodami
vo forme dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byť podpísané štatutárnymi orgánmi oboch
zmluvných strán.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne.
Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od
tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa vád predmetu plnenia, záručnej
doby, nárokov objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, nárokov objednávateľa
na náhradu zvýšených nákladov, nárokov objednávateľa na zľavu z ceny diela, nárokov
objednávateľa na vrátenie preplatkov zaplatených zhotoviteľovi zostávajú v platnos) aj v prípade
odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou.

4.

Zhotoviteľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnos) z tejto zmluvy vrátane postúpenia
pohľadávky vzniknutej
podľa tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacej na tre)e osoby len
s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že všade kde sa v tejto zmluve hovorí o povinnos) zhotoviteľa nahradiť
objednávateľovi vzniknutú škodu, myslí sa tým aj povinnosť nahradiť škodu, ktorá prevyšuje škodu,
ktorú zhotoviteľ v čase vzniku záväzkového vzťahu podľa tejto zmluvy ako možný dôsledok
porušenia svojej povinnos) vyplývajúcej mu z tejto zmluvy nepredvídal alebo ktorú nebolo možné
predvídať s prihliadnuxm na skutočnos), ktoré v uvedenom čase zhotoviteľ poznal alebo mal
poznať pri obvyklej starostlivos).

6.

Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnos) Zmluvných strán
bližšie neupravené v Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z.
Autorského zákona, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov platných na území SR. Na záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto Zmluvy
sa nepoužijú všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa.
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7.

V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stalo neplatným, táto skutočnosť
nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.

8.

Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 dostane objednávateľ a 2 vyhotovenia
zhotoviteľ.

9.

V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňaž. ústavoch, každá zo
zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej strane v opačnom prípade
sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené správne.

10.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo technické informácie, s ktorými bude objednávateľ,
alebo zhotoviteľ oboznámený v priebehu platnos) tejto zmluvy, sú predmetom obchodného
tajomstva v zmysle § 17 Obchodného zákonníka a nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný
účel a nebudú oznámené tretej osobe. Obe strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči ním
uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na údaje známe
pred uzavrexm zmluvy, alebo na údaje všeobecne známe.

11.

Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom,
uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnos) a účinnos)
Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b)
Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a
nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
d)
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené
na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f)
Orgán zabezpečujúci ochranu ﬁnančných záujmov EÚ,
g)
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.“
12.
Súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Špeciﬁkácia diela
Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov
13.

Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho
význam zrejmý a určitý, a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá
pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

14.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
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V ......................, dňa .................

_____________________________
ABCrea)ve s.r.o.
(objednávateľ)

Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov

V .................., dňa .................

_____________________________
XXXXXXXXXXXXXXX
(zhotoviteľ)
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Zoznam subdodávateľov

P.č.

Názov firmy a sídlo
subdodávateľa, IČO

Údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa
(meno a priezvisko, adresa
pobytu, dátum narodenia)

V ......................, dňa .................

_____________________________
ABCrea)ve s.r.o.
(objednávateľ)

Predmet dodávok, prác alebo
služieb

V .................., dňa .................

_____________________________
XXXXXXXXXXXXXXX
(zhotoviteľ)

Podiel na
celkovom
objeme
vyjadrený
sumou

