
'zĺňfmcovã Zmluva. na poskytovanie služieb informačných technológií na Webovom (www)
sídle Objednávateľa, Zmluva o dielo a Licenčná Zmluva

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2, § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka a v zmysle § 65 a nasl. Zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona.

(ďalej v texte len. ako ,.,Zmluvď v príslušnom .gramatickom tvare)

medzi

l. Objednávateli: Integrovaná doprava Žilinského kraja, ano,-.sí-dla: Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 Žilina l
'Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zastúpený: Ing. Richard Staškovan, konateľ-
Zodpovedný Zamestnanec v
realizačných veciach: Ing. Michal Lipka
IČO: 51110369
DIČ: 2120590252
IČ pre DPH: s-K2120590252
Bankové spojenie
číslo účtu.: l __
(Ďalej ako „Objednávateľ“ alebo _„Nadobúdatelř“ v prislušncmgramatiçku tvare-_)

a

2. Poskytovateľ: KOLLÁR. services s. r. o.
Sídlo: Karpatské- námestie lOA, Bratislava. -_- mestskáčasť

Rača 831 06
Právna: forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zastúpený: Martin Kollár
IČO: 50369954
DIČ: 2120306375
IČ pre DPH: -SK12120306375 podľa.. §4
Bankové spojenie :1
číslo účtu:
(Ďalej ako „Poskytovateľ“ 'alebo „Autor“ v príslušnom gramatickom tvare)

(Spolu aj ako „Zmluvné strany“ v 'príslušnom gramatickom tvare)

Preambula
Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu za účelom zabezpečenia riešenia riadneho
chodu, prípadne doplnenia, odstránenia, rozšírenia alebo zmeny flmkcionalít Webového
sídla Objednávateľa, a to ako zákazku tzv. malého rozsahu, v zmysle § l ods. 14
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
Zákonov.

Článok I.
l Pred'meta rozsah Zmluvy (rámec)
'11 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávatelíovi

služby informačných technológií, konkrétne programátorské práce na webovom
(www) sídle Objednávateľa (ďalej. len ako „Služba“ v príslušnom gramatickom tvare),



l 2

1.3

1.4

"2.1

v rozsahu max. 10.0 programátor-ských človekohodín (ďalej len ako „Rámec“
v príslušnom gramatickom tvare), ktorých výsledkom môže byť aj počítačový program,
v zmysle § 87 Zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len ako
“Dielo“ v príslušnom gramatickom tvare), a to všetko na základe čiastkových
objednávok Objednávateľa a záväzok Objednávateľa za riadne a včas poskytnuté služby
informačných technológií a riadne a včas vytvorené Dielo zaplatiť Poskytovateľovi-
cenu, v zmysle Článku IV. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa Objednávateľ touto Zmluvou nezaväzuje vyčerpať celý
Rámec, v zmysle bodu 1.1 tohto článku, taktiež ani min. rozsah poskytovaných
služieb nie je. stanovený a bude závisieť výlučne od konkrétnej potreby Objednávateľa.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky požiadavky Objednávateľa, v zmysle tejto
Zmluvy budú objednávané na základe samostatnej čiastkovej písomnej objednávky,
ktorá bude obsahovať presnú špecifikáciu požiadavky, ako aj informáciu o požadovanej
reakčnej dobe na vyriešenie požiadavky, a to buď:
a) do 24 hodín od objednania alebo
b) do 3 pracovných dní od objednania.
(ďalej len ako „Čiastková objednávka“ v príslušnom gramatickom tvare), "a to
elektronickou formou (emailovou komunikáciou) príslušným zodpovedným
Zamestnancom Objednávateľa uvedeným v identifikácii Zmluvných strán na emailovú
adresu Poskytovateľa:

Zmluvné strany sa dohodli, že proces objednávania .formou Čiastkovej objednávky
bude prebiehať nasledovným akceptačným postupom:
Poskytovateľ sa zaväzuje, že následne po oboznámení sa so špecifikáciou čiastkovej
objednávky, bude spätne, odpoveďou na emailovú komunikáciu informovať príslušného
zodpovedného zamestnanca Objednávateľa o predpokladanom rozsahu
programátorských človekohodín, ktorý si uskutočnenie požiadavky Objednávateľa-
vyžiada. V prípade akceptácie Objednávateľa s takýmto rozsahom túto skutočnosť
následne záväzne Poskytovateľovi - potvrdí, a to odpoveďou príslušného
zodpovedného zamestnanca v rámci emailovej komunikácie.

V prípade, ak si už odsúhlasená čiastková objednávka, v zmysle akceptačného postupu
uvedeného v bode 1.3 vyžiada väčší. rozsah programátorských človekohodín, je
Poskytovateľ povinný otom informovať Objednávateľa, ktorý rozhodne, či sa
v dokončení tejto čiastkovej objednávky bude pokračovať aj s navrhnutým navýšením
rozsahu programátorských človekohodín alebo sa už odsúhlasená čiastková objednávka
dokončí v kvalite zodpovedajúcej objednanému rozsahu programátorských
človekohodín.

Článok II.
Práva .a povinnosti Poskytov'ateľa

Poskytovateľ sa zaväzuje:-
a) poskytovať Služby, prípadne zhotoviť Dielov, zmysle tejto Zmluvy riadne,
s potrebnou odbornou starostlivosťou a včas, v zmysle príslušných ustanovení tejto
Zmluvy;
b) pri plnení podľa tejto Zmluvy postupovať v súlade so všeobecne záväznými

I právnymi predpismi platnými lv SR a ustanoveniami tejto Zmluvy;
o.) chrániť všetky práva a oprávnené záujmy Objednávateľa, zachovávať mlčanlivosť



3.1

3.2

4.1

4.2

o veciach vzťahujúcich sa k plneniu podľa tejto Zmluvy, konať pritom čestné,
svedomito a dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky;
d) Služby alebo Dielo dohodnuté v tejto Zmluve vykonať osobne, prípadne
prostredníctvom inej poverenej osoby a na vlastnú zodpovednosť. Pokiaľ budú služby
vykonávané inou poverenou osobou zodpovedá poskytovateľ za tieto služby tak, ako by
ich poskytoval sám;
e) po skončení platnosti tejto Zmluvy odovzdať Objednávateľovi všetky výstupy svojej
činnosti tak, aby ich Objednávateľ, ktorý sa v zmysle príslušných ustanovení tejto
Zmluvy stal ich vlastníkom, resp. užívateľom ich mohol nerušene užívať a nakladať
smmL

Článok III.
.Doba platnosti Zmluvy a spôsoby jej skončenia

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 24 mesiacov odo dňa
nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania Rámca, ktorý táto. Zmluva v bode 1.1
predpokladá, s výnimkou licencie, ktorá saposkytuje na dobu neurčitú.

Zmluvu je možné ešte pred uplynutím doby alebo skutočností uvedených v bode 3.1
tohto článku ukončiť:
a) písomnou dohodou obidvoch Zmluvných strán. V písomnej dohode o ukončení
Zmluvy uvedú Zmluvné strany deň, ku ktorému platnosť Zmluvy skončí;
b) písomnou výpoved'ou ktorejkoľvek Zmluvnej strany, a to aj bez uvedenia dôvodu
pričom výpovedná lehota je jednomesačná a začne plynúť od prvého dňa mesiaca.
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane;
O) odstúpením od Zmluvy, v zmysle Čl. VII tejto Zmluvy.

Článok Iv.
Cena a platobné podmienky

Celková maximálna dohodnutá cena za poskytovanie Služieb, prípadne cena za Dielo
podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán, v zmysle § 3 Zákona č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje:

Odmenu bez dane z pridanej hodnoty: 4 500 EUR bez DPH
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20%: 900 EUR
Odmenu spolu s DPH: 5 400 EUR s DPH
(slovom päťtisíoštyristo eur s DPH).

Skutočne fakturovaná cena za služby podľa Čl. I. tejto Zmluvy bude fakturovaná
nasledovným spôsobom, a to formou hodinovej sadzby za čas skutočne vynaložený .na
poskytovanie Služieb, pričom sadzobník výkonov je nasledovný:

a) za Služby s reakčnou dobou do vyriešenia problému do 24 hodín (vrátane dm
pracovného pokoja, sviatkov):
Odmenu bez dane z pridanej hodnoty: 45 EUR bez DPH /' človekohodina
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20%: '9 EUR/ človekohodina
Odmenu spolu s DPH: 54 EUR s DPH/ človekohodina
(slovom päťdesiatštyri eur s DPH).

b) za Služby s reakčnou dobou do vyriešenia problému do 3- pracovných dní:
Odmenu bez dane z pridanej hodnoty: 35 EUR bez DPH l človekohodina
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Daň Z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20%:17 EUR/ človekohodina
Odlnenu spolu sDPH: 4.2 EUR s DPH/ človekohodi'na
(slovom päťdesiatštyri eur s DPH).

Zmluvné strany vyhlasujú, že celková cena uvedená v bode 4.1 tohto článku je
stanovená ako konečná, maximálna a neprekročiteľná a sú do nej započítané všetky
prevádzkové, administratívne, dopravné náklady alebo akékoľvek iné náklady, cena,
resp. licencia za Dielo, resp. akékoľvek iné služby Poskytovatelia, ktoré môžu vzniknúť
pri plnení podľa tejto Zmluvy.

Povinnou prílohou faktúry vystavenej Poskytovateľom, v zmysle bodu 4.2 tohto
článku bude podrobný zoznam poskytnutých Služieb, ktorých vykonanie si
Objednávateľ objednal na základe čiastkovej objednávky.

Objednávateľ sa zaväzuje do pätnástich (15) dní od vystavenia faktúry za Služby,
uhradiť dojednanú sumu na účet Poskytovatelia uvedený v identifikácii Zmluvných
strán. Záväzok bude uhradený prostredníctvom banky a považuje sa za splatený
pripísaním dlžnej čiastky na účet Poskytovateľ-a.

Faktúra musí obsahovať náležitosti vzmysle-zákona č. 2-'22ŕ2-OO4 Z. Z. o dam Z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov.

V prípade, že faktúra nebude zodpovedať požiadavkám uvedeným v ustanoveniach
tejto Zmluvy, bude Objednávateľom vrátená v lehote do desiatich (10) pracovných dní
Poskytovateľovi a nová lehota splatnosti začne plynúť od dátumu riadneho vystavenia
novej, respektíve opravenej faktúry Poskytovateľom. Pokiaľ faktúra nebude vrátená
v uvedenej lehote bude sa považovať za odsúhlasenú.

Poskytovateľ doručí faktúru za služby podľa tejto Zmluvy na. korešpondenčnú adresu
Objednávateľa uvedenú v identifikácii Zmluvných strán, v zmysle bodu 4.2 tejto
Zmluvy. Poskytovateľ je alternatívne oprávnený doručiť faktúru vo forlnáte PDF, Jpeg
alebo ekvivalentnom prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu:

i a v kópií na , v takom prípade
sa faktúra. považuje za doručenú okamihom doručenia emailovej správy
Objednávzatcľovi 'na ktorúkoľvek vyššie uvedenú emailovú-adresu.

Článok V.
Licencia

Ak výsledkom poskytovaných služieb Autorom vznikne počítačový program, teda
Dielo ktoré bude splňať zákonné Znaky autorského diela, v zmysle § 87 Zákona č.
185/2015 Z. Z. Autorský zákon v platnom Znení (ďalej len „Autorský zákon'f), Autor
udeľuje Nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len
„licencia“ v príslušnom gramatickom tvare) akýmkoľvek spôsobom v zmysle § 19
.Autorského zákona, a to najmä na:
a) spracovanie diela;
b) spojenie diela s iným dielom;
c) zaradenie diela do databázy podľa § 13'1 Autorského zákona;
d) vyhotovenie rozmnoženiny diela;
e) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela. 'prevodom
vlastníckeho práva, vypožičaním, nájmom;
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Í) uvedenie diela na verejnosti verejným vystavením .originálu diela alebo
rozmnoženiny diela, verejným vykonaním diela, verejným prenosom diela.

Autor udeľuje Nadobúdateľovi licenciu, ako výhradnú, neobmedzenú na celú dobu
trvania majetkových práv, pre územie Slovenskej republiky a Európskej únie, to
znamená, že Autor nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený
touto licenciou a je povinný sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil
výhradnú licenciu.

Nadobúdateľ je Oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu
udelenej licencie (sublicencia) len s predchádzajúcim súhlasom Autora.

Nadobúdateľ môže licenciu postúpiť tretej osobe len s predchádzajúcim súhlasom
Autora.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za .licenciu je zahrnutá v celkovej cene.
poskytovaných služieb.

Zánikom Nadobúdateľa prechádzajú práva apovinnosti z tejto licenčnej Zmluvy na
jeho právneho nástupcu.

Osobnostné práva Autora zostávajú udelením licencie nedotknuté.

Článok vI.
Záruka a zodpovednosť za škody

'Poskytovateľ poskytuje záruku na všetky doplnenia, odstránenia, rozšírenia alebo
zmeny flmkcionalít Webového sídla Objednávateľa, ktoré vytvorí podľa tejto Zmluvy,
po dobu 12 mesiacov. Po dobu trvania záruky bude dodávateľ bezplatne riešiť všetky
poruchy vzniknuté pri prevádzke systému z dôvodu jeho vady.

Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi:
a) za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s poskytovaním služieb podľa tejto Zmluvy.
Poskytovateľ zodpovedá aj za škodu, ktorú v súvislosti s poskytovaním služieb podľa
tejto Zmluvy spôsobí Objednávateľovi jeho pracovník;
b) za to, že poskytovanie služieb podľa tejto Zmluvy bude realizované s vynaložením
potrebnej odbornej starostlivosti a bude sp ňať kvalitatívne kritéria, všeobecne známe v
čase plnenia pre obdobný druh služieb.

Článok vII.
Odstúpenie od Zmluvy

Každá zo Zmluvných strán je Oprávnená odstúpiť Od tejto Zmluvy, ak druhá zmluvná
strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto Zmluvy (podstatne poruší
zmluvu podľa § 344 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) ani v lehote 15
dm' odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou
Zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.

Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie Zmluvy s právom'
Objednávateľaokamžite odstúpiť od tejto Zmluvy považujú prípad, ak Poskytovateľ
vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolené
vyrovnanie, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo povolenie



9.7 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboeh Zmluvnýeh strán. 'V prípaderozdielnosti dátumov podpisov elluvny'ł'ohl strán sa za deň platnosti považuje neskorší?
dátum.

.9.8 Táto Zmluva. nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej .Zverejneniap
v súlade s ustanovením § 47a. zákona.. č. '40/1964 Zb. Občiansky zakonník v znení
neskor-ších predpisov.

9.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby,- ktoré lpodpisujlfl túto miluvu, sú oprávnené konať'a zaväzovat" zmluvnú stranu.

9.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si ustanovenia tejto Zmluvy prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany
zároveň prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, nekonali v tiesni
ani skutkovom alebo právnom omyle a nie je v rozpore so zásadami poctivého
obchodného styku.

9.11 Neoddeliteľnou súčasťou tejto .Zmluvy je:
Prílohač. 'l - Vzor akceptačného protokolu. ,

Za. Objednávateľa: Za Poskytovatelia:

V Žiline, dňaßogloĺn V Wwwbp, dňa/230120“ .....

l IIjlg. Richard Staškovan. Martin Kollár,
konateľ konateľ


