ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 a § 271 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.
(ďalej len „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:
1.

Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00603481
zastúpený: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

2.

Dodávateľ:

Citrón s.r.o.
Lipského 8, 841 01 Bratislava
IČO: 43 882 684
zápis v obchod. reg.: Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 49609/B
zastúpený: Ing. Tomáš Hanus, konateľ

(objednávateľ a dodávateľ ďalej aj ako „zmluvné strany“)

1.1

1.2

2.1

2.2

Článok I
Predmet zmluvy
Zmluvné strany sa rozhodli spolupracovať v oblasti realizácie predbežnej analýzy energetických
dát objednávateľa s cieľom identifikácie možných úspor nákladov za distribúciu elektriny;
výsledkom tejto predbežnej analýzy bude krátka súhrnná prezentácia s identifikáciou možných
úspor objednávateľa (ďalej len „Analýza“), vypracovaná zo strany dodávateľa v prospech
objednávateľa; objednávateľ za účelom prípravy Analýzy poskytne dodávateľovi informácie
potrebné pre prípravu Analýzy – najmä prístupy do zákazníckych portálov spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Prístupy“), pričom objednávateľ považuje prístupy
do zákazníckych portálov Západoslovenská distribučná, a.s., ako aj informácie prístupné
v zákazníckych portáloch Západoslovenská distribučná, a.s., za dôverné.
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom úpravy vzájomných vzťahov v oblasti
prípravy Analýzy a za účelom zabezpečenia ochrany dôverných informácií, prístupných
prostredníctvom zákazníckych portálov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., vrátane
prístupov do týchto portálov (tieto dôverné informácie a prístupy sa ďalej v tejto zmluve
označujú len ako „Dôverné informácie“). Za „Dôverné informácie“ v zmysle tejto zmluvy sa tiež
považujú akékoľvek informácie, ktoré objednávateľ poskytne dodávateľovi za účelom prípravy
Analýzy, a to v písomnej, ústnej, elektronickej alebo akejkoľvek inej podobe a forme, ako aj
samotná Analýza, údaje obsiahnuté v Analýze a metódy a postupy použité pri jej príprave.

Článok II
Príprava Analýzy
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi Prístupy. Objednávateľ berie na vedomie, že
Analýza bude vypracovaná na základe objednávateľom poskytnutých Prístupov a informácií
získaných objednávateľom prostredníctvom týchto Prístupov a nebude zohľadňovať iné
informácie, ktorými objednávateľ nedisponuje.
Dodávateľ berie na vedomie, že objednávateľ má záujem poskytnúť dodávateľovi Prístupy na
dobu 30 dní, pričom táto lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni poskytnutia
kompletných Prístupov dodávateľovi. Vzhľadom na skutočnosť, že Prístupy z technických
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dôvodov na strane spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. nie je možné vo vzťahu
k dodávateľovi zrušiť alebo obmedziť, poskytnutie Prístupov na 30 dní objednávateľ zrealizuje
tak, že po uplynutí tejto lehoty Prístupy objednávateľa prostredníctvom zákazníckeho portálu
Západoslovenská distribučná, a.s. zmení, čím dodávateľovi znemožní ďalšie používanie
informácií prístupných v zákazníckych portáloch Západoslovenská distribučná, a.s.
2.3

Dodávateľ sa na základe poskytnutých Podkladov zaväzuje vypracovať v prospech dodávateľa
Analýzu v písomnej forme – vo forme prezentácie v súbore formátu Power point. Dodávateľ
odovzdá objednávateľovi Analýzu v lehote 45 dní odo dňa poskytnutia Prístupov. Dodávateľ
odovzdá objednávateľovi Analýzu v písomnej aj elektronickej forme (zaslanie e-mailom na
adresu určenú objednávateľom, pričom dodávateľ súčasne objednávateľovi Analýzu osobne
odprezentuje a vysvetlí jej obsah. Objednávateľ berie na vedomie, že dodávateľ na
spracovanie Analýzy použil softvér, na ktorý má licenciu výhradne dodávateľ. Nakoľko Analýza
je určená výhradne pre potreby objednávateľa, objednávateľ sa zaväzuje nesprístupniť Analýzu
žiadnej tretej osobe a používať údaje v nej obsiahnuté výlučne na vlastné účely, ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak. Analýza slúži na poskytnutie informácií o možných úsporách
objednávateľa.

2.3

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ vypracuje a odovzdá Analýzu v prospech
objednávateľa výlučne bezodplatne a na vlastné náklady.

3.1

Článok III
Ochrana dôverných informácií
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky Dôverné informácie, ktoré si v súvislosti s predmetom
tejto zmluvy poskytnú, budú uchovávať v tajnosti a zabezpečia ich ochranu, a to najmä tým, že:
− s poskytnutými Dôvernými informáciami budú navzájom zaobchádzať ako s vlastnými
Dôvernými informáciami a ich ochrane budú venovať rovnakú starostlivosť a pozornosť
ako venujú vlastným Dôverným informáciám,
− Dôverné informácie budú využívať len v súvislosti s Analýzou a na účely určené touto
zmluvou,
− Dôverné informácie nezneužijú, nepoužijú v rozpore s oprávnenými záujmami druhej
zmluvnej strany a ani v prospech tretích osôb, a príjmu primerané opatrenia, aby sa
predišlo zneužitiu alebo neoprávnenému použitiu Dôverných informácií,
− neposkytnú ani nesprístupnia Dôverné informácie tretím osobám a v rozpore s účelom
tejto zmluvy.

3.2

Za Dôverné informácie sa nepovažujú informácie v rozsahu prístupnom zo všeobecne
dostupných zdrojov a informácie zverejnené v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

3.3

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné strany sú vzájomne oprávnené zverejniť
s marketingovým účelom, a to najmä na svojich web stránkach, pri komunikácii s obchodnými
partnermi alebo verejnosťou a pri prípadnej komunikácii s médiami, nasledovné informácie
o predmete tejto zmluvy: informácia o vypracovaní Analýzy, identifikácia zmluvných strán,
identifikácia počtu odberných a miest a identifikácia sumy celkových navrhnutých úspor.
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4.1

Článok IV
Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva v časti záväzku týkajúceho sa spracovania a prípravy
Analýzy zaniká odovzdaním Analýzy, alebo jej písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa
alebo dodávateľa. Každá zo zmluvných strán môže uplatniť v lehote tridsať (30) kalendárnych
dní výpoveď bez uvedení dôvodu. Výpoveď nadobúda účinnosť dňom jej doručenia druhej
zmluvnej strane. Táto zmluva v časti záväzkov súvisiacich s ochranou Dôverných informácií trvá
aj po odovzdaní Analýzy.

4.2

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom následným po dni jej zverejnenia. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú pre
zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sú vyhotovené ako písomný dodatok a podpísané
všetkými zmluvnými stranami.

4.3

Zmluvné strany súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve a zaväzujú sa ju rešpektovať
a zároveň vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne.

4.4

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane
jedno (1) vyhotovenie.

V Bratislave, dňa 15.5.2019

v. r.
..........................................................
Hlavné mesto SR Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
objednávateľ

v. r.
..........................................................
Citrón s.r.o.
Ing. Tomáš Hanus, konateľ
dodávateľ
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