Zmluva o dielo
na rozvoj projektu Elektronizácia služieb bratislavskej
samosprávy
Číslo zhotoviteľa: Z-2016-209_Mse
Číslo objednávateľa:
Zmluvné strany
Zhotoviteľ :
Adresa
IČO:
IČDPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpený:

Lomtec.com a.s.
Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava 4
357 95 174
SK2020279745
Tatra banka, a.s.
SK17 1100 0000 0026 2943 1093
Mgr. Miroslav Ličko, predseda predstavenstva
Mgr. Miroslav Sedlák, podpredseda predstavenstva

zapísaná v Obchodnom registri :

Okr.súdu BA I, odd. Sa, vložka č. 5024/B

(ďalej „zhotoviteľ “)
a
Objednávateľ:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpený:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
00603481
2020372596
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK13 0900 0000 0050 2741 3254
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor

(ďalej „objednávateľ “)
uzatvárajú túto zmluvu podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „Obchodný zákonník") a §65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z.
Autorský zákon (ďalej len „zmluva“):

Preambula
Nasledujúce znenie zmluvy sa opiera o pôvodnú Zmluvu o dielo č. MAGTS1400158 uzavretú
medzi objednávateľom a zhotoviteľom dňa 10. 10. 2014 (ďalej len „pôvodná zmluva o dielo“)
a predmetom tejto novej zmluvy bude ďalšie rozšírenie pôvodného diela vytvoreného podľa
pôvodnej zmluvy o dielo a bude nadväzovať na zákazku ,,Elektronizácia služieb bratislavskej
samosprávy“.
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Článok 1
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je:
1.1. Záväzok zhotoviteľa vytvoriť pre objednávateľa a dodať objednávateľovi rozvoj diela
Integrovaný informačný systém Bratislavy projektu Elektronizácia služieb bratislavskej
samosprávy za podmienok ustanovených v tejto zmluve. Presný popis predmetu zmluvy
je definovaný v prílohe č.1 tejto zmluvy Opis predmetu plnenia.
1.2 Záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za realizáciu diela.

Článok 2
Cena predmetu zmluvy
2.1. Cena za realizáciu diela podľa článku 1 bod 1.1 zmluvy je stanovená v súlade
s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zahŕňa
všetky oprávnené náklady zhotoviteľa, ktoré sú spojené s dodaním predmetu zmluvy.
Cena je stanovená vo výške 751.000,00 € bez DPH. Výška DPH pri sadzbe 20% je
150.200,00 €. Výsledná suma za realizáciu predmetu zmluvy s DPH je 901.200,00 €
(slovom: deväťstojedentisícdvesto eur ) (ďalej len „Cena“). Podrobná špecifikácia Ceny
je uvedená v prílohe č.2 — Špecifikácia ceny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Cena podľa bodu 2.1. zmluvy zahŕňa aj odplatu za udelenie
výhradnej licencie v zmysle článku 12 tejto zmluvy.

Článok 3
Čas a miesto plnenia
3.1. Plnenie predmetu zmluvy bude prebiehať na základe potrieb objednávateľa, podľa
uzatvorenej zmluvy v zmysle harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 3 Harmonogram
plnenia.
3.2. Zhotoviteľ je povinný dodržať časový rámec projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 —
Harmonogram plnenia.
3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoj záväzok podľa tejto zmluvy najneskôr do 24 mesiacov
od účinnosti tejto Zmluvy. Za dátum splnenia záväzku sa považuje dátum podpisu
protokolov v zmysle článku 5 bod 5.3 tejto zmluvy.
3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoj záväzok podľa zmluvy vo svojom sídle alebo na svojom
pracovisku a na pracoviskách objednávateľa, prípadne na inom mieste, ktoré určí
objednávateľ po dohode so zhotoviteľom.
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Článok 4
Platobné podmienky
4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny daňových, alebo iných všeobecne
záväzných právnych predpisov, ktoré ovplyvňujú výšku DPH, zhotoviteľ upraví cenu
a DPH bude fakturovať vo výške v zmysle platných právnych predpisov ku dňu
vystavenia faktúry.
Na takúto úpravu ceny nie je potrebné uzatvárať dodatok
k zmluve.
4.2. Podmienky fakturácie:
4.2.1.Právo na vystavenie faktúr za jednotlivé časti diela podľa prílohy č.1 a č.2 vzniká
zhotoviteľovi za podmienok uvedených v nasledujúcich bodoch tohto článku.
4.2.2.Platby budú realizované v súlade s prílohou č. 1 a č.2 tejto zmluvy na
bankový účet určený zhotoviteľom.
4.2.3.Platby budú realizované na základe predložených faktúr a v súlade s ustanoveniami
článku 5 tejto zmluvy . Faktúry musia byť vyhotovené a zaslané objednávateľovi v
dvoch (2) origináloch v slovenskom jazyku.
4.2.4.Každá faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných
právnych predpisov SR. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, prílohou faktúry
budú potvrdený akceptačný a preberací protokol.
4.2.5.Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra sa
nepovažuje za doručenú, ak objednávateľ v lehote 10 pracovných dní reklamoval
v nej chyby, nedostatky alebo formálne vady. V takom prípade lehota splatnosti
znovu začína plynúť po doručení upravenej faktúry. Zaplatením fakturovanej ceny
na účely zmluvy sa rozumie deň pripísania fakturovanej sumy v prospech účtu
zhotoviteľa.

Článok 5
Odovzdanie a prevzatie diela, dodacie podmienky
5.1. Služby a tovary tvoriace dielo podľa tejto zmluvy budú odovzdávané po častiach v súlade
s pravidlami uvedenými v prílohe č. 4 — Preberacie podmienky predmetu plnenia, v
súlade s opisom predmetu plnenia uvedeného v prílohe č. 1 — Opis predmetu plnenia
a prílohou č. 2 – Špecifikácia ceny.
5.2. Podpísaný preberací a akceptačný protokol v súlade s podmienkami prevzatia diela
uvedenými v prílohe č. 3 - Preberacie podmienky predmetu plnenia tejto zmluvy ohľadom
jednotlivých častí diela špecifikovaných v prílohe č. 1 - Opis predmetu plnenia tejto
zmluvy oprávňuje zhotoviteľa na vystavenie faktúry za príslušnú časť predmetu plnenia
diela.
5.3. Celkové ukončenie a dodanie diela bude avizované písomne zhotoviteľom s určením
termínu ukončenia realizácie služieb a termínu záverečného preberacieho konania, ktorý
určí objednávateľ po dohode so zhotoviteľom. Súčasťou záverečného preberacieho
protokolu bude zároveň samostatná príloha — Sumárny podrobný rozpis jednotlivých
častí diela. Akceptačný protokol bude podpísaný oboma zmluvnými stranami po
odstránení reklamačných chýb najneskôr do 30 dní od uvedenia diela do ostrej
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prevádzky. Ak objednávateľ bezdôvodne odmietne podpísať akceptačný protokol do 7
kalendárnych dní od lehoty dohodnutej v predchádzajúcej vete tohto bodu zmluvy, tak
sa dielo bude považovať za vykonané a odovzdané riadne a včas podľa tejto zmluvy ako
aj je zhotoviteľ oprávnený fakturovať dohodnutú cenu za dielo podľa tejto zmluvy.
5.4. Ak zhotoviteľ poskytuje také služby alebo tovary, ktoré vyžadujú osvedčenie kvality,
doloží k odovzdávajúcemu a preberaciemu protokolu dokumenty a doklady osvedčujúce
ich kvalitu a kompletnosť (napr. zoznam ukončených čiastkových aktivít vykonaných
služieb, zoznam dodávok a zariadení, osvedčenie o akosti a kompletnosti, návody na
montáž a obsluhu, atesty, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok /ak je to
potrebné/, výsledky testovania, skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach
použitých materiálov a výrobkov, doklady o spôsobe likvidácie odpadov), ak takéto
dokumenty už neboli súčasťou ponuky predloženej objednávateľovi.

Článok 6
Práva a povinnosti zmluvných strán
6.1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy riadne, včas a s odbornou
starostlivosťou a za účasti odborných pracovníkov zodpovedných za realizáciu diela.
6.2. Zhotoviteľ je povinný do piatich pracovných dní informovať objednávateľa o všetkých
skutočnostiach, ktoré by mohli mať za následok omeškanie plnenia jeho záväzku podľa
časového rámca aktivít uvedeného v prílohe č. 1 – Opis predmetu plnenia a v prílohe č.3
Harmonogram plnenia.
6.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 10 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy
písomne oznámiť objednávateľovi meno projektového manažéra za zhotoviteľa, a osôb,
ktoré za zhotoviteľa zodpovedajú za plnenie jednotlivých častí projektu.
6.4. Objednávateľ je povinný všetky pripomienky, žiadosti, požiadavky, výhrady, doplnky
a sťažnosti oznámiť písomne projektovému manažérovi zhotoviteľa.
6.5. Objednávateľ zabezpečí vstup zamestnancov zhotoviteľa a ich subdodávateľov
do všetkých priestorov potrebný za účelom plnenia predmetu zmluvy.
6.6. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú pre riadne
a včasné plnenie predmetu zmluvy.
6.7. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi v primeranej lehote všetky informácie
potrebné pre korektné plnenie predmetu zmluvy, ktoré má k dispozícii, ako napríklad
technické špecifikácie, organizačné schémy, jasný popis problému, informácie o
zmluvných záväzkoch voči tretím osobám, ak sa týkajú plnenia tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi interné predpisy a smernice
ovplyvňujúce plnenie predmetu zmluvy, ako aj s interné predpisy upravujúce prácu
na počítačoch a v sieťach objednávateľa.
6.8. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky
skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie tejto zmluvy.
6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že inštalácia aktuálneho upgrade softvéru nebude vážne
ohrozovať operatívny chod úradu objednávateľa. Toto sa netýka technologických
odstávok systému počas inštalácie softvéru. V prípade výskytu chýb inštalácie upgrade
softvéru je zhotoviteľ povinný ich odstrániť na vlastné náklady.
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6.10. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli objednávateľovi v období od prijatia
legislatívnych zmien do doby aktualizácie softvéru v prípadoch, keď objednávateľ
pokračoval vo využívaní softvéru po ukončení tejto zmluvy.
6.11. Objednávateľ má právo písomnou formou pozastaviť plnenie etapy realizácie Diela
v prípade, že nebude mať schválené finančné prostriedky na danú etapu. Pozastavenie
prác musí Objednávateľ poslať písomnou formou najneskôr 1 mesiac pred začiatkom
ďalšej etapy v zmysle Prílohy č.3 tejto zmluvy.

Článok 7
Omeškanie
7.1. Zmluvná strana je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok vyplývajúci
zo zmluvy, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok
zanikne iným spôsobom. Zmluvná strana nie je v omeškaní, pokiaľ nemôže plniť svoj
záväzok v dôsledku omeškania druhej zmluvnej strany.
7.2. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením jeho záväzku je objednávateľ oprávnený
požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny
príslušnej časti diela za každý aj začatý deň omeškania, maximálne do výšky 30%
z fakturovanej ceny príslušnej časti diela. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý
nárok na náhradu škody vo výške prevyšujúcej úrok z omeškania, pričom maximálna
predvídateľná výška náhrady škody nepresiahne 100% z fakturovanej ceny.
7.3. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúr je zhotoviteľ oprávnený požadovať
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý i začatý deň omeškania,
maximálne však vo výške 100% z výšky dlžnej čiastky.

Článok 8
Zodpovednosť za škodu, náhrada škody
8.1. Zmluvné strany zodpovedajú za vzniknuté škody v zmysle ustanovení Obchodného
zákonníka.
8.2. Nárok na náhradu škody nevzniká oprávnenej strane, pokiaľ povinná strana preukáže,
že k porušeniu jej zákonnej alebo zmluvnej povinnosti došlo v dôsledku vyššej moci.
To však neplatí, ak prekážka označovaná ako vyššia moc nastala až v čase, keď bola
povinná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti.
8.3. Poškodená strana, resp. oprávnená strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie
povinnosti povinnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej strany alebo
nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená strana povinná.
8.4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím na všetky
okolnosti má vedieť alebo mohla vedieť, že poruší svoju povinnosť, je povinná oznámiť
druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení jej
povinnosti ako aj o jej dôsledkoch tohto porušenia, a to písomne bez zbytočného odkladu
po tom, čo sa o prekážke dozvedela, alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.
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8.5. Zmluvná strana, ktorej bezprostredne hrozí škoda, je povinná s prihliadnutím na
okolnosti prípadu vykonať všetky opatrenia na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
Zmluvná strana, ktorá bezprostrednú hrozbu škody zavinila, musí nahradiť náklady, ktoré
vznikli druhej zmluvnej strane pri odvracaní bezprostredne hroziacej škody alebo pri
zmiernení jej následkov.
8.6. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté porušením zmluvných povinnosti
zhotoviteľa.
8.7. Zmluvné strany s prihliadnutím na ostatné ustanovenia zmluvy konštatujú, že maximálna
predvídateľná výška škody, ktorá môže vzniknúť na základe tejto zmluvy nepresiahne
100% z ceny diela.

Článok 9
Rozhodné právo, riešenie sporov
9.1. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka, autorského zákona a ostatných všeobecne záväzných
predpisov platných v SR.
9.2. Akýkoľvek spor vyplývajúci zo zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou (vrátane akýchkoľvek
otázok ohľadne jej existencie, platnosti, záväznosti alebo ukončenia) bude odkázaný a s
konečnou platnosťou riešený pred súdmi SR.

Článok 10
Vlastnícke právo
10.1. Objednávateľ nadobúda k príslušným jednotlivým častiam diela dodaným zhotoviteľom
vlastnícke právo momentom úhrady faktúry za jednotlivú príslušnú časť plnenia.

Článok 11
Dôverné informácie
11.1. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií spôsobom obvyklým pre
utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí
bez ohľadu na ukončenie platnosti a účinnosti zmluvy. Zmluvné strany sú povinné zaistiť
utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných
spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. Dôvernou
informáciou sa na účely tejto zmluvy nerozumie cena.
11.2. Dôverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené a/alebo
akýmkoľvek iným spôsobom získané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany
na základe a/alebo v akejkoľvek súvislosti so zmluvou môžu byť použité výhradne na
účely plnenia predmetu zmluvy a v súlade s predpismi, ktoré upravujú nakladanie s
takýmito údajmi. Zmluvné strany sa zaväzujú dôverné informácie ako aj všetky
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informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným
spôsobom získané zmluvnými stranami na základe zmluvy alebo v akejkoľvek súvislosti
so zmluvou udržiavať v prísnej tajnosti, zachovávať o nich mlčanlivosť a chrániť ich pred
zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, stratou a odcudzením, a to i po
ukončení platnosti a účinnosti zmluvy. Zmluvná strana nie je oprávnená bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany dôverné informácie
poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť', zverejniť, publikovať, rozširovať, vyzradiť
ani použiť inak než na účely plnenia predmetu zmluvy, a to ani po ukončení platnosti a
účinnosti zmluvy, s výnimkou prípadu ich poskytnutia, odovzdania, oznámenia alebo
sprístupnenia:
a) odborným poradcom zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a
iných poradcov, alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou
povinnosťou mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou zákonom alebo sú povinní
zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so zmluvnou stranou,
b) subdodávateľom, ak sa subdodávateľ podieľa na plnení zmluvy, a ak je to potrebné
pre účely plnenia povinností podľa zmluvy, pričom subdodávateľ musí byť viazaný
minimálne rovnakým rozsahom povinností vo vzťahu k ochrane dôverných
informácií, ako sú viazané zmluvné strany podľa zmluvy,
11.3. Povinnosť zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa
nevzťahuje na informácie, ktoré:
a) boli zverejnené už pred podpisom zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe
poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú,
b) sa stanú všeobecne a verejne dostupnými po podpise zmluvy z iného dôvodu ako
z dôvodu porušenia povinností podľa zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe
poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú,
c) majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom, rozhodnutím
súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej moci, pričom v tomto
prípade zmluvná strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť, bezodkladne doručí
druhej zmluvnej strane písomné oznámenie o tejto skutočnosti ešte
pred sprístupnením týchto informácií,
d) boli získané zmluvnou stranou od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo
vyvinula, a ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie.

Článok 12
Licenčné podmienky
12.1. Ak bude v rámci plnenia predmetu zmluvy zhotoviteľom vytvorené plnenie, ktoré je
autorským dielom podľa § 3 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, zmluvné strany sa
dohodli, že zhotoviteľ v súlade s § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona
(ďalej len “Autorský zákon”) udeľuje Objednávateľovi výhradnú územne obmedzenú
licenciu v neobmedzenom rozsahu na použitie Diela.
12.2. Objednávateľ je oprávnený na všestranné použitie Diela vytvoreného podľa zmluvy, a to
na území objednávateľa, t.j. na katastrálnom území Mestská časť Čunovo – katastrálne
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územie Čunovo; Mestská časť Devín – katastrálne územie Devín; Mestská časť Devínska
Nová Ves – katastrálne územie Devínska Nová Ves; Mestská časť Dúbravka – katastrálne
územie Dúbravka; Mestská časť Jarovce – katastrálne územie Jarovce; Mestská časť
Karlova Ves – katastrálne územie Karlova Ves; Mestská časť Lamač – katastrálne územie
Lamač; Mestská časť Nové Mesto – katastrálne územia Nové Mesto a Vinohrady; Mestská
časť Petržalka – katastrálne územie Petržalka; Mestská časť Podunajské Biskupice –
katastrálne územie Podunajské Biskupice; Mestská časť Rača – katastrálne územie Rača;
Mestská časť Rusovce – katastrálne územie Rusovce; Mestská časť Ružinov – katastrálne
územia Nivy, Ružinov a Trnávka; Mestská časť Staré Mesto – katastrálne územie Staré
Mesto; Mestská časť Vajnory – katastrálne územie Vajnory; Mestská časť Vrakuňa –
katastrálne územie Vrakuňa; Mestská časť Záhorská Bystrica – katastrálne územie
Záhorská Bystrica bez časového obmedzenia , a to najmä, no nielen na:
a) právo Dielo alebo jeho časť použiť,
b) právo vyhotovovať rozmnoženiny, záznamy Diela alebo jeho častí,
c) právo Dielo spracovať,
d) právo na zaradenie Dielo do databázy,
e) právo na spojenie Diela s iným dielom,
f) právo na verejné rozširovanie originálu Diela alebo jeho rozmnoženín prevodom
vlastníckeho práva, nájmom, vypožičaním alebo akoukoľvek inou formou rozširovania
Diela,
g) právo na uvedenie Diela na verejnosť verejným vystavením originálu Diela alebo jeho
rozmnoženín, verejným vykonaním Diela alebo verejným prenosom Diela,
právo naložiť s Dielom akýmkoľvek iným spôsobom, ktoré prislúcha zhotoviteľovi
v zmysle ustanovení Autorského zákona, a ktoré je možné zmluvne previesť na tretiu
osobu,
s čím zhotoviteľ súhlasí.
12.3. Zhotoviteľ touto zmluvou dáva objednávateľovi neobmedzený súhlas na udeľovanie
sublicencie (prevod oprávnení k Dielu nadobudnutých touto zmluvou na tretiu osobu), a
to či už v celosti alebo len jednotlivých čiastkových oprávnení v územnom rozsahu
licencie špecifikovanom v bode 12.2 tohto článku zmluvy.
12.4.Zhotoviteľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že bude osobou oprávnenou vykonávať
k autorskému dielu tejto zmluvy majetkové práva autora v zmysle § 90 Autorského
zákona, alebo na základe zmluvy s autorom, alebo spoluautorom autorského diela.
12.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že jedinou osobou oprávnenou užívať (licencia,
udelenie sublicencie) Dielo je objednávateľ. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že v územnom
rozsahu licencie špecifikovanom v bode 12.2 tohto článku zmluvy nebude sám Dielo
používať ani neumožní jeho používanie tretím osobám a neposkytne tretím osobám
rovnaké alebo obdobné diela za účelom výroby alebo verejného šírenia iného diela s
rovnakým alebo obdobným zameraním. Zhotoviteľ je oprávnený na území mimo mesta
Bratislavy, ktoré územie je špecifikované v bode 12.2 tohto článku zmluvy, sám Dielo
používať a umožniť jeho používanie tretím osobám a poskytnúť tretím osobám rovnaké
alebo obdobné diela za účelom výroby alebo verejného šírenia iného diela s rovnakým
alebo obdobným zameraním.
12.6. Zhotoviteľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že k autorským dielam podľa bodu 12.1 tejto
zmluvy
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a) že mu patria všetky majetkové práva k Dielu, je oprávnený s nimi disponovať
a uzavrieť túto zmluvu. Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že vysporiadal všetky diela alebo
výkony autorov, ktoré použije na vytvorenie Diela a je oprávnený udeliť licenciu
a ostatné oprávnenia v rozsahu podľa tejto zmluvy a
b) že mu nie sú známe žiadne práva tretích osôb, ktoré by bránili použitiu autorského
diela objednávateľom podľa tejto zmluvy. V prípade, že sa preukáže uvedené
vyhlásenie ako nepravdivé, zhotoviteľ sa zaväzuje uvedenú právnu vadu na vlastné
náklady bezodkladne odstrániť a nahradiť' objednávateľovi škodu, ktorá mu
v dôsledku uvedeného vznikla. Ak bude v rámci plnenia predmetu zmluvy
zhotoviteľom dodané plnenie, ktoré je, alebo zahŕňa autorské dielo vytvorené
na účely plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom pre objednávateľa, ktoré bolo vytvorené
treťou osobou (ďalej len „krabicový softvér"), zmluvné strany sa dohodli, že
objednávateľ priamo uzatvorí licenčnú zmluvu s výrobcom krabicového softvéru. Ak
je súčasťou plnenia zhotoviteľa dodanie softvéru (licencií k softvéru) osobitne
nevytvoreného pre účely diela tejto zmluvy a bežne dostupného na trhu,
objednávateľ sa zaväzuje uzatvoriť licenčnú, alebo inú obdobnú zmluvu s treťou
stranou, ktorá je nositeľom práv k takémuto krabicovému softvéru, aby objednávateľ
mohol tento softvér riadne užívať v rozsahu za obvyklých licenčných podmienok
stanovených príslušným nositeľom práv k takémuto softvéru.
12.7. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za udelenie výhradnej licencie podľa tejto zmluvy
a poskytnutie majetkových práv k Dielu je zahrnutá v Cene podľa bodu 2.1 tejto zmluvy.

Článok 13
Osobitné ustanovenia
13.1. V prípade vzniku problémov v priebehu plnenia tejto zmluvy sa zmluvné strany pokúsia
problém vyriešiť prostredníctvom osôb uvedených v eskalačnej matici. Najskôr bude
problém riešený prostredníctvom osôb uvedených v 1. stupni, a následne v prípade
nevyriešenia problému do 5 pracovných dní osobami v 2. stupni. V prípade neúspechu
pri riešení problému do 10 pracovných dní bude problém riešený prostredníctvom
štatutárnych zástupcov zmluvných strán.

Eskalačná matica

meno a kontakt osoby
Objednávateľ'

Zhotoviteľ

Stupeň 1

Stupeň 2
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13.2.Ak počas realizácie plnenia vzniknú požiadavky na zmenu zmluvy o dielo, projektový
manažér zmluvnej strany, ktorá zmenu navrhuje vypracuje návrh dodatku k zmluve,
ktorého obsahom budú navrhované zmeny. Návrh dodatku k zmluve doručí druhej
zmluvnej strane, ktorá je povinná vyjadriť sa k navrhovaným zmenám do 15 dní
od doručenia návrhu dodatku. V prípade, ak zmluvná strana nesúhlasí s navrhovanými
zmenami, budú zmluvné strany spoločne rokovať o úprave zmluvy najskôr
prostredníctvom osôb uvedených v 1. stupni eskalačnej matice a následne, ak nebude
dosiahnutá dohoda ani do 10 pracovných dní, osobami v 2. stupni. Ak nebude dosiahnutá
dohoda osobami uvedenými v 2. stupni do 10 pracovných dní, budú o navrhovanej
zmene rokovať štatutárni zástupcovia zmluvných strán. Ak štatutárni zástupcovia
nedosiahnu dohodu do 10 pracovných dní, zmluva ostane platná v pôvodnom znení.
13.3. Zmluvné strany nemôžu uzavrieť dodatky k zmluve podľa bodu 13.2 tejto zmluvy, ktoré
by podstatným spôsobom menili pôvodný predmet zákazky, dopĺňali alebo menili
podstatným spôsobom podmienky, alebo zvyšovali neprimerane cenu plnenia alebo jeho
časti alebo menili ekonomickú rovnováhu zmluvy v prospech zhotoviteľa.

Článok 14
Zodpovednosť za vady
14.1. Zhotoviteľ poskytuje záruku v dĺžke 24 mesiacov na jednotlivé časti diela, pokiaľ výrobca
príslušnej časti diela (krabicový hardvér a softvér) neposkytuje dlhšiu záruku. Záručná
doba pri jednotlivých častiach plnenia, ktorými sa na účely tohto článku zmluvy myslí
softvér (SW), začína plynúť od momentu odovzdania príslušnej časti plnenia. Na dodané
dielo ako funkčný celok začína plynúť záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa spustenia
diela ako funkčného celku do ostrej (produkčnej) prevádzky, resp. od odovzdania a
prevzatia diela ako celku (doba bezplatného odstránenia vád plynie odo dňa, kedy
nastala skoršia z uvedených udalostí). Zhotoviteľ sa zaväzuje počas plynutia záručnej
doby bezplatne odstrániť vzniknuté vady jednotlivých častí diela pri SW a pri diele ako
funkčnom celku.
14.2. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitné zhotovenie, funkčnosť a dodanie diela ako celku.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok zmluvy, v súlade
s projektom, a podľa platných právnych predpisov a technických noriem ku dňu
odovzdania diela, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za vady krabicového softvéru a poskytuje na dodaný
krabicový softvér záruku len a výlučne v rozsahu a v zmysle obchodných a dodacích
podmienok, aké poskytuje príslušný výrobca nositeľ práv k danému krabicovému
softvéru.
14.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje k bezplatnému odstráneniu vady, poškodenia alebo k výmene
nejakej časti služby alebo diela počas realizácie projektu na svoje náklady.
14.4. Nevykonanie kontroly realizácie diela zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa
zodpovednosti za vady.
14.5. Objednávateľ podpisom zmluvy akceptuje všetkých subdodávateľov zhotoviteľa,
čo zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za kvalitu plnenia podľa zmluvy a podľa
Obchodného zákonníka.
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Článok 15
Plnenie elektronickým spôsobom
15.1. Zhotoviteľ môže poskytnúť akékoľvek plnenie svojho záväzku pre objednávateľa formou
elektronického plnenia, ak to jeho povaha umožňuje.
15.2. Zhotoviteľ dodáva elektronické plnenie objednávateľovi formou uvedenou v bode 15.1
tejto zmluvy a zároveň oznámi objednávateľovi e-mailom vykonané zmeny, pokiaľ takéto
oznámenie nie je súčasťou takéhoto plnenia.
15.3. Objednávateľ má právo v lehote 15-tich pracovných dní uplatniť pripomienky, resp.
nedostatky k dodanému predmetu plnenia. Po uplynutí tejto lehoty sa považuje
elektronické plnenie za dodané.
15.4. Objednávateľ zároveň akceptuje dátumy dodania uvedené zhotoviteľom, ktoré sú
podložené prostriedkami elektronickej komunikácie, resp. aplikáciou HelpDesk, prípadne
dátumy, ktoré sú zaznamenané v logovacích súboroch systému využívaného na
realizáciu spojenia (vzdialený prístup).

Článok 16
Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy
16.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do ukončenia realizácie a odovzdania predmetu
zmluvy.
16.2. Zmluvu možno ukončiť aj dohodou zmluvných strán.
16.3. Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie zmluvy odstúpením od zmluvy nie je možné.
16.4. Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu, ak:
a) zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, alebo bude na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo
reštrukturalizácia, alebo bude voči nemu začaté exekučné konanie,
b) zhotoviteľ nedodržuje harmonogram plnenia, nerealizuje dielo v súlade s opisom
predmetu zákazky a dielo nie je v súlade s technickou dokumentáciou projektu,
c) zhotoviteľ poskytne nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytne
informácie v súlade s podmienkami zmluvy,
d) sa preukáže porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie aktivít zmluvy
súvisiacich s činnosťou zhotoviteľa.
16.5. Zhotoviteľ je oprávnený vypovedať zmluvu, ak sa preukáže porušenie právnych
predpisov SR a EÚ v rámci realizácie aktivít zmluvy súvisiacich s činnosťou objednávateľa
a/alebo
objednávateľ
je
v omeškaní
so
zaplatením
ktorejkoľvek
jeho
faktúry/sankcie/záväzku alebo inej platby vyplývajúcej z tejto zmluvy o viac ako 30 dní
po jeho splatnosti.
16.6. Vypovedanie zmluvy je považované za doručené druhej zmluvnej strane prevzatím alebo
odmietnutím prevzatia zásielky. Ak ju nemožno druhej zmluvnej strane doručiť na adresu
uvedenú v zmluve, alebo na korešpondenčnú adresu oznámenú zmluvnej strane,
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považuje sa listina o vypovedaní za doručenú ku dňu uloženia zásielky na pošte.
Výpovedná lehota je jeden (1) mesiac a začína plynúť od prvého (1.) dňa nasledujúceho
mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
16.7. Pre prípad predčasného skončenia zmluvného vzťahu spôsobmi v zmluve upravenými,
sa zmluvné strany dohodli, že dovtedy poskytnuté a dodané plnenia zhotoviteľom, ktoré
boli objednávateľom prevzaté, prechádzajú do vlastníctva objednávateľa, vrátane
autorských a licenčných práv. Zhotoviteľ' má nárok na úhradu ceny za takto prevzaté aj
čiastočné plnenie zmluvy.

Článok 17
Záverečné ustanovenia
17.1. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov, nadobúda platnosť dňom podpisu a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
17.2. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať písomne, na základe dohody zmluvných strán.
17.3. Ak bude akékoľvek ustanovenie zmluvy vyhlásené za neplatné alebo nevymožiteľné,
platnosť alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy zostane nedotknutá.
V takomto prípade sa zmluvné strany dohodli, že uzatvoria dodatok k zmluve a tie
ustanovenia, ktoré stratili platnosť alebo sa stali nevymožiteľnými, nahradia
ustanoveniami, ktorých formulácie a znenia budú čo najviac podobné pôvodnému
zámeru s tým, aby bol zachovaný účel a cieľ tejto zmluvy, pri rešpektovaní nových
skutočností, bez ujmy pre obidve zmluvné strany.
17.4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že rozpočtované položky sú prostriedkom vyplateným aj
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na použitie týchto prostriedkov, kontrolu ich
použitia a ich vymáhanie v prípade porušenia finančnej disciplíny sa vzťahuje režim
upravený v osobitných predpisoch (napr. zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
17.5. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných
na území Slovenskej republiky.
17.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z ktorých
po podpísaní dve (2) vyhotovenia dostane objednávateľ a dve (2) vyhotovenia
zhotoviteľ.
17.7. Zmluva spolu s prílohami tvorí úplnú a konečnú dohodu medzi zmluvnými stranami
vo všetkých záležitostiach v nej obsiahnutých. Nahrádza všetky predchádzajúce písomné
alebo ústne dohody týkajúce sa predmetu zmluvy.
17.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne a nie v tiesni, že jej
ustanovenia považujú za určité a zrozumiteľné, že jej podmienky nepovažujú za nápadne
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nevýhodné a že jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne
podpisujú.
17.9. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú jej nasledujúce prílohy:
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha

č.
č.
č.
č.

1
2
3
4

-

Opis predmetu plnenia
Špecifikácia ceny
Harmonogram plnenia
Preberacie podmienky predmetu plnenia

V Bratislave, dňa 6.12.2016

V Bratislave, dňa 6.12.2016

za objednávateľa:

za zhotoviteľa: Lomtec.com a.s.

v.r.
______________________
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

v.r.
________________________
Mgr. Miroslav Ličko
Predseda predstavenstva

za zhotoviteľa: Lomtec.com a.s.

v.r.
________________________
Mgr. Miroslav Sedlák
Podpredseda predstavenstva
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