Rám cová zm luva
uzatvorená v zm ysle ust, § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. O bchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „zmluva“)
medzi
H lavné m esto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:

Prim aciálne nám estie 1, 814 99 Bratislava

IČO:

00 603 481

banka:

Československá obchodná banka, a.s,

č, ú č tu v tv a re lB A N :

SK23 7500 0000 0000 2582 7143

zastúpenie:

Ing,

Lukáš DInda, zástupca

riaditeľa magistrátu v zm ysle

Rozhodnutia č. 36/2021

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní písom nosti a
právnych dokum entov (Podpisový poriadok)
(ďalej len ako „objednávateľ“)

Michalička Consulting s.r.o.
sídlo:

Karpatské námestie 7770/1OA, 831 06 Bratislava

zápis v registri:

O kresného súdu Bratislava I,,oddiel: Sro,

IČO:

54298792

DIČ:

2121631556

banka:

Revolut Payments UAB

č, účtu v tvare IBAN:

LT32 3250 0445 5720 9259

zastúpenie:

Patrik Michalička - konateľ

- m estská časť Rača

vložka č. 157546/B

(ďalej len ako „dodávateľ“)
(obj.ednávateľ a dodávateľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ a sam ostatne aj ako „zmluvná strana“)
Pream bula
O bjednávateľ má záujem na vývoji a rozvoji digitálnych služieb, ktoré je m ožné následne aplikovať aj v súvislosti
s inými službami poskytovaným i objednávateľom. Dodávateľ sa v procese verejného obstarávania oboznámil so
zadaním objednávateľa, v zm ysle ktorého predložil objednávateľovi svoju ponuku. O bjednávateľ vyhodnotil ponuku
dodávateľa v procese verejného obstarávania ako víťaznú a vyzval dodávateľa na uzavretie tejto zmluvy, ktorej účelom
je úprava vzájom ných práv a povinnosti zm luvných strán pri spolupráci na projekte „UX a Ul poradenstvo“.
O bjednávateľ a dodávateľ uzavretím tejto zm luvy deklarujú pripravenosť plniť sl svoje povinnosti vyplývajúce zo
zmluvy.
Táto zm luva

sa uzatvára ako výsledok použitia postupu podľa zákona č. ,343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o

zm ene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZVO“) na predm et zákazky „UX a U! p oradenstvo“.
Č lánok i
Predm et zm luvy
1.

Predm etom tejto zm luvy je úprava vybraných práv a povinnosti zm luvných strán v súvislosti s plnením podľa
článku II tejto zmluvy, a to najmä, nie však výlučne, povinnosť dodávateľa vykonať pre objednávateľa
požadované a objednané plnenie podľa článku II tejto zmluvy, ako aj povinnosť objednávateľa uhradiť
dodávateľovi odmenu za vykonanie plnenia podľa článku II tejto zm luvy a v súlade výzvy na predkladanie ponúk.
Č lánok II
Plnenie

1.

Dodávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa a na základe je h o objednávok vykonať plnenie v zm ysle písomného
dokum entu vytvoreného objednávateľom vrátane všetkých je h o písomných doplnení (ďalej len „zadanie“)
spočívajúce v zabezpečení kapacít a dostupnosti odborníkov na projektovej báze pri nasledujúcich činnostiach:
a)

■ poradenstvo pri návrhu digitálnych služieb na základe zadania zadávateľa.
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b)

návrh dizajnového riešenia digitálnych služieb na základe zadania a v súlade s existujúcim dizajn
m anuálom vrátane spolupráce s produktovým manažérom , grafickými dizajnérmi, developerským tímom,
pripadne ďalšim i dodávateľmi,

c)práca v dizajnovom nástroji Figma, návrh a prototypovanie riešenia,
d)

zapracovanie

úprav

na základe spätnej väzby

od zadávateľa,

testovania s obyvateľm i pripadne

developerského timu,
e)

účasť na pravidelných stretnutiach.

(činnosti podľa článku II bod 1 spolu alebo osobitne ďalej len ako „plnenie“)
prostredníctvom svojich odborných kapacit v m inim álnom počte 40 hodín mesačne.
2.

Pre účely tejto zm luvy sa povinnosti dodávateľa podľa článku II bod 1 spolu označujú ďalej len ako „plnenie“.

3.

O bjednávateľ zašle objednávku dodávateľovi na mailovú adresu uvedenú v článku XIV bod 9 tejto zmluvy.
V objednávke objednávateľ uvedie rozsah plnenia, term in vykonania plnenia a iné podstatné náležitosti týkajúce
sa

požadovaného plnenia. Dodávateľ je oprávnený vyjadriť sa k objednávke do 24 hodin od jej odoslania.

V

pripade, ak sa dodávateľ k objednávke nevyjadrí, má sa za to, že objednávka je kom pletná a dodávateľ

objednávkou viazaný.
4.

Dodávateľ zabezpečí dostupnosť odborníkov podľa článku II bod 1 tejto zm luvy najneskôr do 2 týždňov od
odoslania objednávky, ak sa zm luvné strany nedohodnú inak.

5.

Dodávateľ je povinný na základe zadania vykonať plnenie na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, riadne a
v dohodnutom čase.
Článok ill
Miesto plnenia

1.

Pre účely tejto zm luvy sa miestom plnenia rozum ie w ebové URL alebo Figma a/alebo počítačový server
objednávateľa a/alebo nosič dát (ďalej len ako „miesto plnenia“).

2.

D odávateľ je povinný vykonať plnenie v zrozum iteľnej a v dohodnutej form e a objednávateľ je povinný
protokolárne prevziať plnenie prostredníctvom m iesta plnenia na základe kritérií definovaných v protokole.

3.

Výsledkom preberacieho konania bude preberací protokol podpísaný zástupcam i zm luvných strán, v ktorom
bude uvedené, či objednávateľ plnenie preberá, či plnenie vykazuje alebo nevykazuje vady a prípadná dohoda
zm luvných strán o odstránení vád plnenia.

4.

V prípade, ak plnenie pri je h o vykonaní vykazuje vady, ktoré bránia je h o riadnemu využívaniu v zm ysle zadania,
je objednávateľ oprávnený prijatie takéhoto plnenia odmietnuť. Dôvod odm ietnutia sa zapiše do protokolu.
Dodávateľ je povinný na svoje náklady odstrániť vady plnenia a opätovne vyzvať objednávateľa na prevzatie
plnenia.

5.

V prípade, ak plnenie pri je h o vykonaní vykazuje vady, ktoré nebránia je h o riadnem u využívaniu v zm ysle
zadania, je objednávateľ oprávnený prijať takéto plnenie a zapísať vady do protokolu. Takto zapísané vady je
dodávateľ povinný odstrániť do dvoch kalendárnych dni od ich zapísania do protokolu, ak nie je v protokole po
dohode zm luvných strán uvedené inak.

6.

Plnenie sa považuje za odovzdané len v prípade, ak je v protokole podľa tohto článku objednávateľom výslovne
uvedené, že plnenie nevykazuje vady a že objednávateľ plnenie preberá.
Článok IV
O dm ena a platobné podm ienky

1.

Zm luvné strany sa dohodli, že dodávateľovi prináleží za vykonanie plnenia odm ena vo výške hodinovej sadzby v
cenách podľa Prílohy č. 1 - Návrh na plnenie kritérií tejto Zm luvy na základe výsledku verejného obstarávania.

2.

Celková hodnota plnenia dodávateľa podľa zm luvy (ďalej len ako „celková odm ena“) je stanovená finančným
limitom zákazky 20 000 (slovom dvadsaťtisíc) eur bez dane z pridanej hodnoty, pričom celkovou odm enou za
vykonanie plnenia sa rozum ie sum ár všetkých peňažných plnení, ktoré budú uhradené objednávateľom
dodávateľovi na základe čiastkových objednávok v zm ysle tejto zmluvy. Celkovú odm enu nie je m ožné prekročit
počas celej doby trvania právnej záväznosti tejto zmluvy. V celkovej odm ene sú zahrnuté všetky náklady
dodávateľa vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy.
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O bjednávateľ je povinný odmenu za vykonanie plnenia podľa objednávky (ďalej len ako „čiastková odm ena“)
uľiradiť dodávateľovi len na základe faktúry riadne vystavených dodávateľom.

Každá faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z, o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, príp, dodatku,
popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie. Povinnou prílohou faktúry je preberací protokol,
ktorý v súlade so zmluvou preukazujú dodanie alebo vykonanie plnenia alebo ucelenej časti plnenia, ktoré je
predm etom fakturácie tejto faktúry.
5.

Dodávateľ je povinný pri účtovaní čiastkovej odm eny postupovať tak, že skutočnú dižku časových úsekov, počas
ktorých bude vykonávať plnenie v dotknutom fakturačnom období sčita a výsledný čas zaokrúhli na celé hodiny
nahor. Výsledný čas bude podkladom na určenie čiastkovej odmeny.

6.

Zm luvné strany sa dohodli, že daň z pridanej hodnoty bude k čiastkovej odm ene účtovaná vo výške platnej v
čase vykonania zdaniteľného plnenia.

7.

Zm luvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytuje zálohové platby ani preddavky.

8.

S platnosť faktúry je 30 dni odo dňa doručenia faktúry do sídla objednávateľa, pričom piati, že čiastková odm ena
sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z bankového účtu objednávateľa v prospech
dodávateľa.

9.

Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo povinné údaje v zm ysle platných právnych predpisov
a/alebo nebudú k nej priložené prílohy a/alebo nebude obsahovať správne údaje, objednávateľ je oprávnený
takúto faktúru vrátiť dodávateľovi spolu s označením nedostatkov. V tom to prípade sa plynutie lehoty splatnosti
takejto faktúry zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej
alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

10.

Zm luvné strany sa dohodil, že objednávateľ je oprávnený započítať sí svoju pohľadávku voči dodávateľovi po
lehote

splatnosti

aj

bez

súhlasu

dodávateľa

oproti

akejkoľvek

splatnej

pohľadávke

dodávateľa

voči

objednávateľovi. O započítaní pohľadávky je objednávateľ povinný písom ne inform ovať dodávateľa.
Č lánok V
Zod p oved no sť za vady
1.

Dodávateľ zodpovedá za vykonanie plnenia v súlade s touto zmluvou.

2.

Dodávateľ tým to poskytuje objednávateľovi písomnú záruku na plnenie v tn/ani 90 dn i od protokolárneho
prevzatia príslušného plnenia bez vád (ďalej len ako „záručná doba“).

3.

V prípade, ak plnenie vykazuje počas záručnej doby vady,

je objednávateľ

povinný túto skutočnosť bez

zbytočného odkladu oznám iť písomne dodávateľovi, ktorí je povinný na vlastné náklady vady odstrániť počas
pracovných dni medzi 8 - 1 8

hod. do 4 hodin, počas víkendov a sviatkov do 12 hodin od ohlásenia vád

objednávateľom.
4.

Zm luvné strany sa dohodli, že pre odstránenie akýchkoľvek pochybnosti sa má za to, že každá vada, ktorá sa
vyskytne v záručnej dobe je spôsobená porušením povinnosti dodávateľa. Právo dodávateľa dokázať opak
ostáva zachované. V prípade, ak dodávateľ riadne a náležíte preukáže, že vada nebola spôsobená porušením
jeho povinnosti, má za odstraňovanie vady nárok na hodinovú sadzbu podľa dohodnutej sum y za jednotlivé
odborné pozície.

5.

Záručná doba sa predlžuje o dobu odstraňovania vád podľa tejto zmluvy.

6.

Dobu potrebnú na úplne vyriešenie a odstránenie vady dodávateľ oznámi objednávateľovi

bezodkladne po

analýze vady a podm ienky odstránenia budú predm etom dohody oboch zm luvnýctí strán.
Článok VI
Zm luvná pokuta
1.

V prípade, ak je dodávateľ v omeškaní s plnením svojich povinnosti podľa tejto zmluvy, je objednávateľ
oprávnený účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250 (slovom: dvestopäťdesiat) eur za každý aj začatý
deň omeškania.
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2.

V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s plnením finančných záväzkov voči dodávateľovi podľa tejto zm luvy
má dodávateľ voči objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sum y za každý aj začatý
deň om eškania.

3.

V prípade, ak objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zm ysle ust, § 69b zákona č.
222/2004 Z, z, o dani z pridanej hodnoty, vznikne objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 130 %
výšky daňovej povinnosti, ktorá takto objednávateľovi vznikla, Túto zm luvnú pokutu je objednávateľ oprávnený
započítať s existujúcim aiebo budúcim záväzkom voči dodávateľovi a to aj z iného existujúceho alebo budúceho
zm luvného vzťahu,

4,

V prípade, ak bude objednávateľovi kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č, 82/2005 Z. z. o
nelegálnej práci a nelegálnom zam estnávaní a o zm ene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia plnenia prostredníctvom dodávateľom nelegálne zam estnávaných
osôb, je objednávateľ oprávnený účtovať dodávateľovi zm luvnú pokutu vo výške 130% výšky sankcie uloženej
objednávateľovi,

5.

A kákoľvek zm luvná pokuta podľa tejto zm luvy je splatná do 15 dni odo dňa jej uplatnenia u dodávateľa.
Akúkoľvek zmluvnú pokutu podľa tohto článku zm luvy je objednávateľ oprávnený započítať s existujúcim aiebo
budúcim záväzkom voči dodávateľovi a to aj z iného existujúceho alebo budúceho zm luvného vzťahu,

6,

Uplatnením zm luvnej pokuty u dodávateľa a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty dodávateľom nie je dotknuté
právo objednávateľa uplatňovať u dodávateľa v plnom rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením povinnosti
zo strany dodávateľa, na ktoré sa vzťahuje zm luvná pokuta,

7,

Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zm luvnej pokuty a/alebo náhrady škody
nezbavuje dodávateľa ďalej plniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou.
Článok VII
Licenčná zm luva

1,

Súčasne s dodaním plnenia a/alebo časti plnenia, ktoré sa považujú za dielo podľa zákona č, 185/2015 Z, z,.
A utorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej spolu tiež len ako „Dielo“) objednávateľovi, dodávateľ
udeľuje objednávateľovi súhlas na používanie Diela v súlade s touto licenčnou zm luvou. O bjednávateľ je
oprávnený

Dielo voľne používať podľa vlastného uváženia,

t. j,

najm ä

Dielo rozm nožovať,

spracúvať,

m odifikovať, upravovať, opravovať, zverejňovať, publikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek
tretích osôb v akom koľvek rozsahu. Dodávateľ udeľuje tým to objednávateľovi licenciu na Dielo v neobm edzenom
vecnom rozsahu, v neobm edzenom územnom rozsahu a v časovom rozsahu na dobu trvania m ajetkových práv k
Dielu podľa § 32 zákona č. 185/2015 Z. z,. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako
„Autorský zákon “). Táto licencia je udelená ako nevýhradná,
2,

V prípade, ak dodávateľ na vypracovanie Diela použije diela tretích osôb a/alebo ich časti, ku ktorým má
autorské právo aiebo akékoľvek iné právo duševného vlastníctva tretia osoba (ďalej len „diela tretej o so by“),
dodávateľ vyhlasuje, že má právo uvedené diela tretej osoby aiebo ich časti použiť. Dodávateľ tým to udeľuje
objednávateľovi subiicenciu na diela tretej osoby podľa tohto bodu 2, O bjednávateľ je oprávnený diela tretej
osoby podľa tohto odseku 2, voľne používať podľa vlastného uváženia, t, j, najmä rozmnožovať, spracúvať,
m odifikovať, upravovať, opravovať, zverejňovať, publikovať a to sám aiebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek
tretích osôb, v akom koľvek rozsahu. Dodávateľ udeľuje týmto objednávateľovi subiicenciu na diela tretej osoby
podľa tohto bodu 2 v neobm edzenom vecnom rozsahu, v neobm edzenom územnom rozsahu a v časovom
rozsahu na dobu trvania m ajetkových práv k dielu tretej osoby podľa § 32 Autorského zákona. T áto subiicencia je
udelená ako nevýhradná. Dodávateľ vyhlasuje, že má právo udeliť subiicenciu na diela tretej osoby v rozsahu, v
akom ju udelil objednávateľovi,

3,

Dodávateľ tým to súhlasí, že objednávateľ je oprávnený udeliť akejkoľvek tretej osobe podľa vlastného uváženia
subiicenciu na Dielo podľa bodu 1 tohto článku a/alebo na diela tretej osoby podľa bodu 2 tohto článku v rozsahu
udelenej iicencie/sublicencie podľa tohto článku. O bjednávateľ je oprávnený tiež postúpiť udelenú licenciu podľa
bodu 1 tohto článku a/alebo subiicenciu podľa bodu 2 tohto článku akejkoľvek tretej osobe podľa vlastného
uváženia. Udelenie subiicencie ani postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zm luvné strany sa zároveň
dohodil, že v prípade postúpenia licencie, objednávateľ nie je povinný inform ovať dodávateľa o osobe
postupnika. Dodávateľ tým to vyhlasuje, že takéto použitie Diela a/alebo diela tretej osoby nie je porušením
povinnosti m lčanlivosti podľa tejto zmluvy.
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4.

V prípade, ak v súvislosti s touto zmluvou bude dodávateľom vytvorená databáza v zm ysle ust. § 131 A utorskétio
zákona, udeľuje dodávateľ, ako autor databázy, objednávateľovi sútilas s použitím databázy podľa je ľio
vlastného uváženia v súlade s touto licenčnou zmluvou a v neobm edzenom rozsahu, najm ä podľa ust. § 133 ods.
3 A utorského zákona, t.j. najmä súhlas na vyhotovenie rozm noženiny databázy, spracovanie databázy, verejné
rozširovanie

originálu

vypožičaním ,

databázy

technické

alebo jej

predvedenie

rozm noženiny

databázy

a

verejný

prevodom
prenos

vlastníckeho
databázy.

práva,

Dodávateľ

nájmom

alebo

udeľuje

tým to

objednávateľovi súhlas s použitím databázy v neobm edzenom vecnom rozsahu, v neobm edzenom územnom
rozsahu a v časovom rozsahu na dobu trvania m ajetkových práv k databáze podľa ust. § 32 A utorského zákona.
Táto licencia je udelená ako nevýhradná.
5.

V prípade, ak dodávateľovi vznikne osobitné právo k databáze v zm ysle ust. § 135 ods. 1 Autorského zákona,
dodávateľ, ako zhotovíte!' databázy, prevádza bezodplatne všetky svoje práva k databáze podľa ust. § 135 od. 1
A utorského zákona na objednávateľa, ktoré je tým to oprávnené na extrakciu alebo reutilizáciu celého obsahu
databázy alebo jej kvalitatívne alebo kvantitativne podstatnej časti.

6.

Z ánik tejto zm luvy a/alebo tejto Licenčnej zm luvy nem á vplyv na trvanie licencii/sublicencii podľa tohto článku
zmluvy, pričom Iicencie/sublicencie podľa tohto článku zm luvy nekončia zánikom zm luvy

a/alebo Licenčnej

zm luvy a zostávajú platné a účinné.
7.

Zm luvné strany sa týmto dohodli, že dodávateľ udeľuje licenciu na Dielo, subiicenciu na diela tretej

osoby

a licenciu na použitie databázy podľa tohto článku zm luvy objednávateľovi bezodplatne
8.

Dodávateľ v celom rozsahu zodpovedá, ak používaním Diela a/alebo diela tretej osoby v súlade s touto zmluvou
objednávateľom , porušuje objednávateľ autorské práva tretích osôb. V prípade porušenia autorských práv tretích
osôb je dodávateľ povinný uspokojiť nároky tretích osôb za objednávateľa a to vrátane nákladov spojených s
právnou ochranou a obranou objednávateľa.

7.

O bjednávateľ je povinný oznám iť dodávateľovi uplatnenie nárokov, z akýchkoľvek práv duševného vlastníctva v
súvislosti s touto zmluvou, treťou osobou. Dodávateľ je povinný do 5 kalendárnych dni poskytnúť objednávateľovi
všetku súčinnosť pri ochrane práv objednávateľa.

8.

V prípade, ak bude objednávateľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo akéhokoľvek iného
príslušného orgánu zabránené Dielo a/alebo dielo tretej osoby používať z dôvodu porušenia autorských práv
tretích osôb, zaväzuje sa dodávateľ obstarať pre objednávateľa oprávnenie Dielo a/alebo dielo tretej osoby ďalej
používať, pripadne sa dodávateľ zaväzuje vykonať resp. zabezpečiť úpravu Diela a/alebo diela tretej osoby tak,
aby objednávateľ mohol Dielo a/alebo dielo tretej osoby používať a neporušoval pritom autorské práva tretích
osôb, a to bezodkladne.
Článok VIII
Využitie subdodávateľov

1.

Dodávateľ je povinný zhotoviť plnenie vlastným i kapacitami. Dodávateľ však môže poveriť vykonaním časti
plnenia aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Subdodávateľ musí spínať všetky zákonné požiadavky
a to aj vo vzťahu k ZVO.

2.

Dodávateľ zodpovedá za riadne vykonanie plnenia počas celého trvania tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či
dodávateľ sám poskytol plnenie, alebo využil na vykonanie plnenia subdodávateľov. O bjednávateľ nenesie
akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom dodávateľa.

3.

Dodávateľ garantuje podpisom tejto zm luvy spôsobilosť subdodávateľov na vykonanie plnenia podľa tejto zmluvy.
Počas trvania zm luvy je dodávateľ oprávnený zm eniť subdodávateľa uvedeného v
(ďalej

len

ako

„príloha

č.

2 “) výlučne

na

základe

predchádzajúceho

prílohe č. 2 k tejto zm luve

písom ného

súhlasu

udeleného

objednávateľom a následne uzavretého dodatku k tejto zmluve. Zoznam subdodávateľov bude tvoriť prílohu č. 2
tejto zm luvy len v prípade, ak uchádzač uvedie, že na realizácii predm etu zákazky sa budú podieľať
subdodávatelia. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa
príslušných ustanovení tejto zm luvy a podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zm ene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“), v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona
o RPVS vyplýva.
4.

O bjednávateľ má právo odm ietnuť uzavrieť dodatok a požiadať dodávateľa o určenie iného subdodávateľa, ak
má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora
podľa zákona o RPVS, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o RPVS vyplýva, nekvalitné plnenie
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realizované konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách, nesplnenie podm ienok pre zmenu
subdodávateľa atd'.).
5,

D odávateľ vyhlasuje, že príloha č. 2 obsahuje aktuálne a úplné údaje v zm ysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6
ZVO účinného v čase uzavretia zmluvy. tJdaje v zm ysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych
subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sidlo/m iesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a
údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia (ďalej len ako „údaje“).

6.

Zm enu údajov akéhokoľvek subdodávateľa je dodávateľ povinný bezodkladne písom ne oznám iť objednávateľovi,
pričom zm luvné strany sa výslovne dohodli, že na zm enu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.

7.

Porušenie povinnosti dodávateľa uvedených v tom to článku zm luvy sa považuje za podstatné porušenie tejto
zmluvy.
Č lánok IX
Register partnerov verejného sektora

1.

V prípade, ak má byť podľa platných právnych predpisov (najm ä podľa zákona o RPVS) dodávateľ a/alebo
akýkoľvek z jeho subdodávateľov podľa tejto zm luvy partnerom verejného sektora, dodávateľ sa zaväzuje a
zodpovedá za to, že bude on sám a tiež príslušní subdodávatelia počas celej doby platnosti a účinnosti tejto
zm luvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Za dodržiavanie tohto bodu zm luvy subdodávateľm i
zodpovedá v plnom rozsahu dodávateľ. Porušenie povinnosti dodávateľa podľa tohto bodu sa považuje za
podstatné porušenie tejto zmluvy. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu zo strany dodávateľa a/alebo
akéhokoľvek jeho subdodávateľa má objednávateľ právo od tejto zm luvy odstúpiť.

2.

O bjednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto zm luvy uzatvorenej s dodávateľom , ak tento je partnerom verejného
sektora, a ak počas trvania zm luvy nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o vým aze dodávateľa ako

partnera

verejného sektora z registra podľa zákona o RPVS,
3.

Dodávateľ je kedykoľvek na žiadosť objednávateľa povinný do 3 pracovných dní predložiť všetky zm luvy so
subdodávateľm i dodávateľa, a to v každom okam ihu realizácie predmetu plnenia tejto zmluvy.

4.

O bjednávateľ má právo prestať plniť svoje zm luvné povinnosti podľa tejto zm luvy bez toho, aby sa dostal do
om eškania v zákone o RPVS stanovených prípadoch
Článok X
Dôverné inform ácie a m lčanlivosť

1.

Zm luvné strany majú záujem a potrebu zachovávať dôverný charakter niektorých inform ácii, ktorých vým ena je
nevyhnutná pre naplnenie účelu tejto zmluvy.

2.

Dodávateľ vyžaduje sprístupnenie určitých dôverných informácií, ktoré môžu obsahovať najmä, nie však výlučne,
technické, komerčné, finančné, právne, riadiace, prevádzkové, adm inistratívne, plánovacie, m arketingové alebo
ekonom ické informácie, dáta a know-how, vrátane všetkých kópií, poznámok, analýz, kom pilácii, štúdii a iných
dokum entov, ktoré obsahujú a/alebo boli vyhotovené na základe takýchto inform ácii, či už v písomnej, ústnej,
obrázkovej, elektronickej alebo Inej podobe, vrátane všetkých inform ácii, ktoré m ajú form u obchodného
tajom stva v súlade s § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (takéto
Inform ácie spolu ďalej len ako „dôverné inform ácie“), a ktoré prináležia objednávateľovi.

3.

Dodávateľ berie na vedom ie, že akékoľvek sprístupnenie dôverných Inform ácii bude a/alebo môže m ať za
následok značné poškodenie objednávateľa, je h o činnosti a dobrého m ena a m ôže ohroziť je h o vzťah s
verejnosťou.

4.

D odávateľ bude zachovávať m lčanlivosť o všetkých

dôverných

inform áciách,

ktoré mu

boli

poskytnuté

objednávateľom a/alebo ku ktorým má dodávateľ prístup. Dodávateľ nepoužije žiadne z dôverných inform ácií na
iné účely, ako je uvedené v tejto zmluve.
5.

Z m luvné strany berú na vedom ie, že Ich práva a povinnosti týkajúce sa dôverných Inform ácii sa vzťahujú aj na
pridružené osoby, partnerov a poradcov každej zo zm luvných strán, ktorým sú zm luvné strany oprávnené
poskytnúť dôverné Inform ácie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie tejto zmluvy. Poskytnutie dôverných Informácií
tretej osobe v nevyhnutnom rozsahu je dodávateľ vždy povinný bezodkladne písomne oznám iť objednávateľovi.
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6,

Akékoľvek porušenie povinnosti zachovávať m lčanlivosť obsiahnutých v tejto zm luve pridruženým i osobami,
partnerm i a/alebo poradcam i dodávateľa bude považované za porušenie zo strany dodávateľa, za čo bude
dodávateľ zodpovedný,

7,

Predchádzajúce povinnosti zachovávať m lčanlivosť sa nevzťahujú na také inform ácie, ktoré:
a)

sú alebo sa stanú verejne dostupným i bez akéhokoľvek pričinenia dodávateľa; alebo

b)

boli vo vlastníctve dodávateľa predtým, ako ich získal na základe tejto zmluvy; alebo

c)

boli vyvinuté dodávateľom alebo v je h o mene nezávisle počas trvania povinnosti zachovávať mlčanlivosť;

d)

boli získané dodávateľom od tretej osoby, ktorá preukázala, že má právo šíriť dôverné informácie;

e)

boli sprístupnené niektorou zo zm luvných strán, ak si ich sprístupnenie vyžadujú platné právne predpisy,

alebo
alebo

príslušný súd, príslušný regulačný orgán alebo orgán rozhodujúci v spore medzi zm luvným i stranami.
8,

D odávateľ nevynesie žiadne dôverné

inform ácie

mimo

priestorov objednávateľa,

ani neprenesie alebo

neskopiruje žiadne dôverné informácie, okrem tých situácii, kedy to objednávateľ vopred písom ne schváli,
9,

V šetky dôverné informácie, ich kópie a výpisy zostávajú alebo sa stávajú počas trvania tejto zm luvy m ajetkom
objednávateľa. Všetky poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a interpretácie vyhotovené dodávateľom , v je h o
m ene alebo zástupcam i dodávateľa, vcelku alebo sčasti na základe dôverných inform ácii, nie sú alebo sa
nestanú majetkom objednávateľa, ale dodávateľ m á právo ponechať si ťakéto poznámky, analýzy, vyhodnotenia,
štúdie a interpretácie pri zachovaní m lčanlivosti v súlade s podm ienkam i tejto zmluvy,

10,

O bjednávateľ vyhlasuje a garantuje, že má právo poskytnúť dôverné inform ácie podľa ustanovení tejto zm luvy
bez toho, aby tým porušoval svoje zm luvné povinnosti voči akým koľvek tretim osobám,

11,

O bjednávateľ má právo odm ietnuť poskytnutie dôverných inform ácii, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne
potrebné k naplneniu účelu tejto zmluvy,

12,

D odávateľ berie na vedom ie, že objednávateľ neposkytuje žiadnu ďalšiu výslovnú garanciu a zrieka sa všetkých
im plicitných garancií vo vzťahu k dôverným informáciám , vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek garancii
ohľadom kvality, presnosti alebo kom pletnosti dôverných informácii,

13,

Žiaden obsah dôverných inform ácii nie je m ožné považovať ako akýkoľvek prísľub, vyhlásenie alebo garanciu
poskytnutú objednávateľom dodávateľovi,

14,

Poskytnutím dôverných inform ácii neprechádza na dodávateľa vlastnícke alebo iné právo alebo licencia k
dôverným informáciám,

15,

D odávateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na odstránenie násiedkov
neoprávnenej m anipulácie s dôverným i inform áciami,

16, V prípade, ak zm luvné strany na ochranu dôverných inform ácii týkajúcich sa predmetu tejto zm luvy pred
uzavretím tejto zm luvy uzatvorili akúkoľvek zm luvu o mlčanlivosti, zm luvné strany sa tým to dohodli, že dňom
účinnosti tejto zm luvy táto zm luva o m lčanlivosti zaniká.
Č lánok XI
O chrana osobných údajov
1,

Zm luvné strany si uvedom ujú dôležitosť bezpečnosti spracúvania osobných údajov a preto sa zhodli na tom, že
ich budú spracúvať v súlade s Nariadením Európskeho parlam entu a rady (EIJ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje sm ernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie ochrany osobných údajov) v platnom znení (ďalej len ako „GDPR“) a zákonom č, 18/2018
Z, z, o ochrane osobných údajov a o zm ene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako
„zákon o ochrane osobných údajov“),

2,

Zm luvné strany sa za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov podľa
tejto zm luvy a vzájom nej kom unikácie zaväzujú prijať technické, organizačné a personálne opatrenia na ochranu
osobných údajov, pričom vezm ú do úvahy najm ä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť spracúvaných
osobných údajov, ako aj rozsah m ožných rizík s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody
dotknutých osôb,

3,

V prípade, ak dodávateľ príde pri plnení tejto zm luvy do kontaktu s osobnými údajmi, ktoré spracúva
objednávateľ, dodávateľ nesm ie v žiadnej form e spracúvať osobné údaje, ktoré sú spracúvané objednávateľom,
najm ä ich nesm ie poskytnúť žiadnej tretej osobe, zhrom ažďovať ich, kopírovať ich, zverejňovať ich alebo inak ich
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akým koľvek spôsobom využiť pre akékoľvek vlastné potreby alebo pre akékoľvek potreby tretej osoby, ak nie je v
tejto zm luve výslovne stanovené Inak. Bez predchádzajúceho písom ného súhlasu objednávateľa, dodávateľ
nesm ie vynášať z priestorov objednávateľa žiadne fyzické alebo elektronické nosiče Inform ácii [napr. dokumenty,
CD nosiče, USB a pod.) (ďalej len ako „nosič Inform ácii“), ktoré obsahujú osobné údaje spracovávané
objednávateľom a ani vyhotovovať kópie týchto nosičov Informácií.
4.

D odávateľ sa zaväzuje bezodkladne vrátiť objednávateľovi všetky nosiče Informácii, ktoré obsahujú osobné
údaje spracúvané objednávateľom . V prípade, ak niektorý z nosičov Inform ácií obsahujúci osobné údaje je
potrebný pre plnenie podľa tejto zmluvy, je dodávateľ povinný vrátiť takýto nosič Inform ácií bezodkladne po
ukončení plnení v rámci konkrétnej služby.

5.

Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať povinnosť m lčanlivosti o osobných údajoch, s ktorým i príde do kontaktu pri
plnení tejto zmluvy. Povinnosť m lčanlivosti trvá aj po skončení trvania tejto zmluvy. Na požiadanie objednávateľa
je dodávateľ povinný preukázať splnenie tejto povinnosti. Povinnosť m lčanlivosti neplatí, ak to priam o vyplýva z
platných právnych predpisov, pričom v takom prípade je dodávateľ povinný postupovať výlučne v súlade s tým ito
platným i právnymi predpismi pri zachovaní zásady m inim allzácle spracúvania osobných údajov.

6.

D odávateľ sa zaväzuje, že vykoná všetky opatrenia na to, aby jeho zam estnanci a prip. Iné spolupracujúce osoby
pri plnení tejto zm luvy dodržiavali povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov stanovené v GDPR, v zákone
o ochrane osobných údajov a v tejto zmluve. Dodávateľ sa zaväzuje poučiť svojich zam estnancov a príp. Iné
spolupracujúce osoby o povinnostiach, ktoré Im vyplývajú z GDPR, zákona o ochrane osobných údajov a tejto
zmluvy.

7.

Dodávateľ je povinný nahradiť akúkoľvek škodu, ktorú spôsobí dotknutej osobe a/alebo objednávateľovi v
dôsledku nedodržania svojich povinnosti týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, t. j. najm ä v prípade, ak
dodávateľ nedodrží ustanovenia G DPR a/alebo zákona o ochrane osobných údajov, alebo ak dodávateľ koná
nad rám ec alebo v rozpore s touto zmluvou (najmä, nie však výlučne v rozpore s ustanoveniam i bodov 3, 4, 5 a
6 tohto článku zmluvy).
Článok XII
Súlad s platným i právnym i predpismi

1.

D odávateľ sa zaväzuje pri svojej činnosti podľa tejto zm luvy dodržiavať v plnom rozsahu všetky platné právne
predpisy. Dodávateľ sa rovnako zaväzuje pri svojej činnosti podľa tejto zm luvy dodržiavať v plnom rozsahu
všetky technické normy. Dodávateľ vyhlasuje, že dodávateľ a tiež všetci je h o zam estnanci, subdodávatelia resp.
spolupracujúce osoby disponujú všetkým i oprávneniam i a/alebo povoleniami a/alebo certifikátm i, ktoré sú
potrebné na plnenie tejto zmluvy. Zároveň sa dodávateľ zaväzuje zabezpečiť, aby dodávateľ a tiež všetci jeho
zam estnanci,

subdodávatelia

resp.

spolupracujúce

osoby

disponovali

všetkým i

oprávneniam i

a/alebo

povoleniam i a/alebo certifikátmi, ktoré sú potrebné na plnenie tejto zm luvy počas celého trvania tejto zmluvy.
2.

Dodávateľ vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie
všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zam estnávania (ďalej len ako
„pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších
predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zam estnávaní a o zm ene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodávateľ tým to vyhlasuje, že si je plne vedom ý všetkých
povinnosti, ktoré pre neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa Ich dodržiavať počas celej
doby platnosti tejto zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje najm ä zam estnávať zam estnancov legálne a neporušovať tak
zákaz nelegálneho zam estnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch.
Č lánok XIII
Trvanie zm luvy

1.

Táto Zm luva sa uzatvára na dobu určitú, v trvaní 24 m esiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do
vyčerpania celkovej odmeny podľa článku IV bod 2 tejto zm luvy podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

2.

Túto zm luvu je možné ukončiť písomnou dohodou zm luvných strán, písomnou výpoveďou alebo odstúpením od
zmluvy.

3.

Ktorákoľvek zo zm luvných strán je oprávnená vypovedať túto zmluvu aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou
dobou 2 mesiacov, ktorá začína plynúť prvý deň kalendárneho m esiaca nasledujúceho po m esiaci, kedy bola
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
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4.

5.

Ktorákoľvek zm luvná strana je oprávnená od tejto zm luvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia tejto zm luvy
druhou zmluvnou stranou.
Za podstatné porušenie zm luvy dodávateľom sa považuje najmä:
a)

om eškanie dodávateľa s odovzdaním plnenia v lehote podľa tejto zm luvy o viac ako 7 kalendárnych dní,

b)

om eškanie dodávateľa s odstraňovaním vád plnenia v lehote podľa tejto zm luvy o viac ako 7 kalendárnych
dní,

c)

porušenie povinnosti registrácie dodávateľa v zm ysle zákona o RPVS, ak mu táto povinnosť vznikla,

d)

porušenie ktorejkoľvek povinnosti týkajúcej sa m lčanlivosti alebo ochrany dôverných informácií a ochrany

e)

porušenie ktorejkoľvek povinnosti dodávateľa týkajúcej sa licencie a ochrany autorských práv podľa tejto

f)

porušenie ktorejkoľvek povinnosti dodávateľa týkajúcej sa neiegálnej práce a nelegálneho zam estnávania

osobných údajov podľa tejto zmluvy,
zmluvy,
podľa tejto zmluvy,
g)
6.

Iné porušenie tejto zm luvy dodávateľom , ak je to v tejto zm luve výslovne uvedené.

O bjednávateľ je rovpako oprávnený od tejto zm luvy odstúpiť keď dôjde:
a)

k nadobudnutiu rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd vyhlási konkurz na m ajetok dodávateľa,

b)

k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd zam ietne návrh na vyhlásenie

c)

k

konkurz na m ajetok dodávateľa pre nedostatok majetku,
nadobudnutiu

právoplatnosti

rozhodnutia

príslušného

súdu,

ktorým

súd

povolí

reštrukturalizáciu

dodávateľa,
d)
7.

k zániku dodávateľa bez právneho nástupcu.

Dodávateľ je oprávnený od tejto zm luvy odstúpiť, ak je objednávateľ v om eškaní s uhradením odm eny v lehote
podľa tejto zm luvy o viac ako 30 kalendárnych dní.

8.

V prípade odstúpenia od zm luvy sa táto zm luva zrušuje od počiatku a zm luvné strany sú povinné vrátiť si všetko,
čo Im bolo plnené v súvislosti s touto zm luvou s výnim kou tých plnení, z povahy ktorých to je vylúčené.

9.

O dstúpenie od tejto zm luvy je účinné dňom je ho doručenia druhej zmluvnej strane.
Článok X IV
Ďalšie práva a povinnosti zm luvných strán

1.

Zm luvné strany sú povinné pristupovať k plneniu svojich povinností vyplývajúcich z tejto zm luvy tak, aby
predchádzali vzniku škody.

2.

Zm luvné strany sú povinné počas celého trvania tejto zm luvy poskytnúť si vzájom ne všetku súčinnosť, ktorú od
nich m ožno spravodlivo požadovať, aby bol naplnený účel tejto ztriluvy.

3.

Zm luvné strany sú povinné počas celého trvania tejto zm luvy zdržať sa takého konania, ktorým by mohol byť
ohrozený účel tejto zm luvy ako aj ktorým by bolo ohrozené plnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

4.

Dodávateľ je povinný pri plnení povinností podľa tejto zm luvy postupovať podľa príslušných ustanovení tejto
zm luvy a pokynov objednávateľa v rozsahu a spôsobom prezentovaným v procese verejného obstarávania.

5.

Dodávateľ je povinný pri plnení povinností podľa tejto zm luvy postupovať spôsobom, ktorý nepoškodzuje práva
tretích strán.

6.

Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písom ného súhlasu objednávateľa započítať akékoľvek svoje
p o hľad ávky

a

nároky

voči

ob jednávateľovi

proti

pohľadávkam

a

nárokom

objednávateľa,

ani

bez

predchádzajúceho písom ného súhlasu objednávateľa previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zm luvy na
tretiu osobu.
7.

Pokiaľ nie je v tejto zm luve uvedené Inak, kom unikácia medzi zm luvným i stranam i prebieha všetkým i dostupným i
kom unikačným i prostriedkami, najmä, nie však výlučne, listovou zásielkou, elektronickou správou, telefonicky a
osobne.

8.

Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu zmluvnej
strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Za doručenú sa považuje každá listová zásielka, ktorá:
a)

bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia,

b)

prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odm ietnuté.
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c)

bola uložená na pobočke poštového podniku uplynutím tretieho dňa od uloženia, aj keď sa adresát s jej
obsahom neoboznámil.

9.

10.

Za prvé kontaktné osoby boli určené:
a)

za objednávateľa - Mgr. Mária Kostická, m aria.kostickaíSbratislava.sk. ^421 914 214 850

b)

za dodávateľa -

Patrik Michalička, yay@ pa trikm icha licka .co m ,+421917399236

Elektronická správa sa považuje za doručenú deň nasledujúci po jej odoslaní na em ailovú adresu adresáta podľa
tejto zm luvy a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi doručená
autom atická správa o nem ožnosti adresáta oboznám iť sa so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby.

11.

V pripade vyhiásenia m imoriadnej situácie alebo m im oriadnej udalosti v zm ysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu,
výnim očného alebo núdzového stavu v zm ysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase
vojny, vojnového stavu, výnim očného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, je možné
doručovať tie písomnosti, ktoré môžu m ať za následok vznik, zm enu alebo zánik práv a povinnosti zm luvných
strán vyplývajúcich z tejto zm luvy aj prostredníctvom elektronickej schránky v zm ysle zákona č. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zm ene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o

e-G overnm ente)

(ďalej

len

ako

„zákon

o

e-G o ve rn m en te“).

D oručovanie

písom ností

zaslaných

prostredníctvom elektronickej schránky v zm ysle zákona o e-G overnm ente sa riadi príslušným i ustanoveniam i
tohto zákona.
12.

Zm luvné strany sú povinné m in im áiiie raz denne kontrolovať kontaktné em ailové schránky.

13.

Zm luvné stra n y sú povinné bez.: zbytočného odkladu, najneskôr do 5 kalendárnych dní od zmeny, oznám iť si
navzájoíTi atókoľvekszmerru ko'ňtaktných údajov. Takéto oznám enie je účinné je h o doručením.
Č lánok XV
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.

T áto zm luva nadobúda platnosť dňom je j podpisu oprávneným i zástupcam i zm luvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zm ysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb.
O bčianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o
slobodnom prístupe k Informáciám a o zm ene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode inform ácií) v
znení neskorších predpisov.

2.

T áto zm luva ku dňu jej podpísania predstavuje úplnú dohodu zm luvných strán týkajúcu sa predm etu zm luvy a
nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu korešpondenciu a rokovania zm luvných strán, či už ústne alebo písomné,
ktoré sa konali pred podpísaním tejto zmluvy; zm luvné strany vyhlasujú, že žiadne ústne ani písom né vedľajšie
dojednania ku dňu podpisu zm luvy neexistujú.

3.

M eniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zm luvy je m ožné len na základe dohody zm luvných strán, form ou
písomných dodatkov podpísaných oprávneným i zástupcam i obidvoch zm luvných strán v súlade s § 18 ZVO.

4.

Táto zm luva je vyhotovená v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu; 3 (slovom: tri) rovnopisy pre
objednávateľa a 1 (slovom: jeden) pre dodávateľa.

5.

Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto zm luvy nespôsobuje neplatnosť,
neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto zm luvy ako celku.

6.

V pripade neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto zm luvy sú zm luvné
strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich m ožno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné
alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto zm luvy nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto zmluvy. V
prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto zm luve zrušený a nahradený iným právnym predpisom , odkazy
tejto zm luvy na pôvodný právny predpis sa budú považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.

7.

Právne vzťahy zm luvných strán v tejto zm luve neupravené sa riadia príslušnými všeobecne záväzným i právnym i
predpism i Slovenskej republiky v platnom znení, a to najm ä zákonom č. 40/1964 Zb., O bčianskym zákonníkom ,
zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodným zákonníkom , zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
zákonom č. 185/2015 Z. z.. Autorským zákonom.

8.

Zm luvné strany sa zaväzujú vynaložiť prim erané úsilie pri riešení vzájom ných sporov vyplývajúcich z tejto
zmluvy, ktoré budú riešené v prvom rade zm ierlivým spôsobom a dialógom . V prípade, ak zm ierlivý spôsob
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riešenia vzájom ných sporov nebude úspešný, právom oc riešiť spory vyplývajúce z tejto zm luvy majú príslušné
súdy Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva.
N eoddeliteľnou súčasťou tejto zm luvy sú nasledujúce prílohy;

10 ,

a)

Príloha č. 1 „Návrh na plnenie kritérií“ ,

b)

Príloha č. 2 „Zoznam subdodávateľov“ .

V prípade rozporu medzi ustanoveniami textu tejto zmluvy a ustanoveniam i akejkoľvek prílohy tejto zm luvy m ajú
vždy prednosť ustanovenia textu zmluvy.

11 .

Zm luvné strany vyhlasujú, že si túto zm luvu (vrátane jej príloh) precitali, je j obsahu porozum eli, súhlasia s ňou
bez výhrad a sú si vedom é právnych následkov podpísania tejto zmluvy.

12 .

Zm luvné strany vyhlasujú, že ich zm luvná sloboda nie je žiadnym spôsobom obm edzená, túto zmluvu uzatvárajú
slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podm ienok a je jasným , určitým a verným vyjadrením
ich vôle, čo potvrdzujú vlastnoručným i podpismi.

V Bratislave, dňa

P S .

h 2 2

V Bratislave, dňa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . yay.{&pQtríVrn‘Pih'9ii9!^®7
dodávateľ

objednávateľ
Ing. L i^ á š Dinda

\

M ichalička C onsulting s.r.o.
konateľ

zástupca riaditeľa magistrátu
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H lavn é mesto S R B ratislava

Exlcm é poradenst\o užívateľsky prijemných a jednoduchých
služieb ( U X a U l dizajn)

m

Primaciálne námestie č. 1

■■■■

814 99 Bratislava

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií

Identifikačné ijdaje:
N á z o v z á k a z k y ; „E xtern é poradenstvo iiživ a te ľs k y p ríjem n ých a je d n o d u c h ý c h služieb ( U X a U l
d iz a jn )“

..d

U c h á d za č :

.

í

í

f

12- C .

A d re s a sídla:

.....................................

IČ O :

č ís lo ú čtu ( I B A N ) : ........................................................................................ .....
T e le fó n n e číslo:

..

................................

E -m a ilo v á adresa:

..... ....................................................................................

Ponuková cena v sijlade s opisom predmetu zákazky:

Názov položky

Cciliová cenu
v c u rlic/. DPH

Cena za jednu hodinu času.

Výška DPH

Celková cena
v eur s D P H

l'J-l.

30

'A
PIsvéča/neplatca D P H (nehodiace sa preškrtnite)
Č estn é vy h lá s e n ie : Predloženim tejto p onuky čestne vyhlasujem , že spĺňam všetky p o d m ie n k y
účasti stanovené vo v ý zv e na predkladanie ponúk. Predloženim tejto p onuky zároveň Čestne
v y h ia s iije ín , že postupujem v súlade s e tic k ý m

k ó d e x o m uchádzača vy d a n ým

Ú rad o m pre

v erejné obstarávanie;

/

https //vvw w iiv o Ľo\' s k ;/;u iie m ca u ch a d za c^ciickv-ko d ť\-/.a iiie m cu -u d ia d /a ca -S 4 b .h tin l

A
(vlichaiičko Consulting s.r.0.
dňa

Korpot$Wé

7770/ÍOA

83106 Brotísiovo • m«(t»ká č o tt Roča

tČ0^29a 792,

pečiatka a podpis osoby oprávnenej
kon ať za uchadzača

Z o zn a m s u b d o d á v a te ľo v

Na realizácii predmetu zákazky: „Externé p o ra d e n s tv o u žív a te ľs k y príjem n ých a je d n o d u c h ý c h s lu žie b (UX
a U! d iz a jn )“ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

Id e n tifik a č n é číslo
O b c h o d n é m eno alebo
P. č.

n ázo v / m eno a
p riezvisko

S ídlo ale b o
ad resa p ob ytu

(IČ O ) ale b o dátum
n a ro d en ia (ak
n eb o lo p rid e le n é
IČO )

O p ráv n e n á o so b a (m eno
a priezvisko , ad resa
pob ytu , d átu m
n aro d en ia )

1.

2.

Pozn,:
V zm ysle § 2 ods. 5 pism. e) zákona o verejnom obstarávaní je s u b d o d áva teľo m h o s p o d á rs k y subjekt,
k to rý u za v rie alebo uzavrel s ú sp ešn ým u c h á d za č o m p ísom nú o dp latn ú zm lu vu na p ln en ie u rčitej časti
zá k a zk y .

