
1) Zhotoviteľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Registrácia:

Zastúpený:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

2) Objednávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
ICO:
IČ DPH:
Registrácia:

Zastúpený:
(ďalej len „Objednávateľ“)

RÁMCOVÁ zMLUvA o DIELO
(SAM MODULY)

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len „Zmluva“) medzi:

TransData s.r.o.
M.R. Štefánika 139, Žilina 010 01
35 741 236
SK2020242763
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, Vložka
č. 6953 6/L
Ing. Branislav Jurčišin, konateľ a
Ing. Karol Gogolák, MBA, konateľ

Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.
Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 Žilina
51 110 369
SK2120590252
V Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka
č. 68560/L
Ing. Richard Staškovan, konateľ

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Objednávateľ uzatvára so Zhotoviteľom túto Zmluvu, v zmysle § 81 psím. b) bod 2. Zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

B. Zhotoviteľ je dodávateľom bezkontaktných čipových Išariet a informačných systémov pre prácu
s Kartami používanými v rámci Integrovanej dopravy Zilinského kraja,

C. Objednávateľ je koordinátorom verejnej osobnej dopravy v Žilinskom samosprávnom kraji a Iná
záujem zabezpečiť pre dopravcu Dopravný podnik mesta Zilina, a.s. (ďalej aj DPMZ)
interoperabilitu jeho Akceptačných zariadení s Kartami,

D. Pre účely interoperability Akceptačných zariadení a systémov Dopravného podniku mesta Žilina,
a.s. so Všetkými Kartami používanými v IDS ŽSK majú Zhotoviteľ a Objednávateľ záujem
dohodnúť sa na zhotovení a dodaní Inicializovaných SAM modulov a zhotovení a dodaní
softvérovej knižnice pre prácu so SAM modulmi v Akceptačných zariadeniach DPMŽ.
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DEFINÍCIE POJMOV

Akceptačné zariadenia sú pre účely tejto Zmluvy len (i) označovače cestovných lístkov, ktoré
sú fyzicky umiestnené v priestore určenom a prevádzkovanom DPMZ, pričom za taký priestor sa
považujú najmä dopravné prostriedky DPMZ určené pre obsluhu územia IDS ZSK, (iii)zariadenia pre účely predpredaja, ktoré sú fyzicky umiestnené v priestore určenom a
prevádzkovanom DPMZ.

Aplikácia SAM je počítačový program a/alebo dátová štruktúra zapísaná v čipe SAM modulu,
nevyhnutná pre používanie SAM modulov V IDS ZSK.

Dopravná aplikácia je počítačový program aćalebo dátová štruktúra zapísaná v čipe Karty,
nevyhnutná pre používanie čipovej karty v IDS ZSK.

Dopravná karta (alebo len „Karta“) je už v súčasnosti existujúca alebo nová v budúcnosti
vydaná bezkontaktná čipová karta (alebo je virtuálna podoba) s aktívnou Dopravnou aplikáciou,
plne akceptovateľná a elektronicky pripravená na použitie v IDS ŽSK emitovaná podľa platnej
tarify IDS ZSK.

Inicializácia SAMje nahranie Aplikácie SAM na SAM modul a jej zabezpečenie proti zneužitiu,
proces nastavenia počiatočných hodnôt a otestovanie funkčnosti aplikácie na SAM module.

Inicializovaný SAM modul je SAM modul inicializovaný Zhotoviteľom procesom Inicializácie
SAM, ktorý je použiteľný V rámci IDS ZSK.

SAM modul je hardvérový modul určený pre Akceptačné zariadenia, ktorý umožňuje bezpečnú
komunikáciu s Dopravnými kartami.

Integrovaný dopravný systém Žilinského samosprávneho kraja (ďalej v texte len „IDS
ŽSK“) je systém dopravnej obsluhy územia Žilinského kraja a ďalších území začlenených, resp.
v budúcnosti začlenených do IDS ŽSK verejnou dopravou zahŕňajúci viac druhov dopravy
(MHD, PAD, železnice) a linky Dopravcov a prípadných ďalších dopravcov zapojených do
systému IDS ŽSK V budúcnosti, v ktorých sú cestujúci prepravovaní podľa spoločných
prepravných a tarifných podmienok. Cestujúci môžu využiť jednotný cestovný lístok, ktorý platí
bez ohľadu na dopravcu a použitý dopravný prostriedok.

Systém akceptácie dopravných kariet (alebo TransCard alebo Slovenský dopravný pas) je
súhrn Všetkých organizačných, technických, právnych a prevádzkových pravidiel, ktorými sa
zabezpečuje akceptácia Dopravných kariet zapojených v Systéme akceptácie Dopravných kariet.

PREDMET A ÚČEL zMLUVY

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi Inicializované SAM moduly
a poskytnúť Objednávateľovi licenciu podľa článku 3 tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať softvérovú knižnicu pre prácu s Kartou IDS ŽSK pre
Akceptačné zariadenia DPMŽ v zmysle špecifikácie a cenovej ponuky zo dňa 23.05.2021
(Príloha č. l)

Objednvávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za predmet zmluvy v zmysle čl. 2.1 a 2.2.
podľa Clánku 4. tejto Zmluvy.

Účelom tejto Zmluvy je dodanie hotových a Inicializovaných SAM modulov a softvérovej
knižnice pre prácu s Kartou IDS ZSK umožňujúcich dosahovanie interoperability Akceptačných
zariadení DPMZ s Kartami s cieľom ich inštalácie výlučne do Akceptačných zariadení DPMZ.



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

.3.7

SAM MODULY A LICENCIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi Inicializované SAM moduly, a to
V počte podľa potreby Objednávateľa na základe jednotlivých objednávok Objednávateľa.

Objednávka na dodanie Inicializovaných SAM modulov bude zasielaná prostredníctvom emailu
kontaktným osobám Zhotoviteľa na adresu uvedenú v tomto odseku nižšie. Objednávka je pre
Zhotoviteľa záväzná až keď ju potvrdí Objednávateľovi na určenú emailovú adresu kontaktnej
osoby Objednávateľa uvedenú V tomto odseku nižšie. Zhotoviteľ je povinný na objednávku
odpovedať do troch (3) pracovných dní a v rovnakej lehote uviesť dodaciu lehotu v zmysle
odseku 3.3 písm. b) nižšie. V prípade ak Zhotoviteľ neodpovie na objednávku v lehote podľa
predchádzajúcej vety, považuje sa objednávka za potvrdenú s lehotou dodania v zmysle odseku
3.3 písm. a) nižšie. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú bez zbytočného odkladu navzájom
informovať o zmene kontaktných osôb pre objednávky.

Za `Objednávateľa: Za Zhotoviteľa:
IDZK, spol. s r.o. v TransData s.r.o. v
Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 Zilina M.R.Stefánika 139, 010 01 Zilina

k rukám: Ing. Richard Staškovan k rukám: Marián Chovanec

email: richard.staškovan@idszk.sk email: objednavky@transdata.sk

V prípade, ak:

a) je kumulovaný počet objednaných Inicializovaných SAM modulov do 50 kusov za obdobie
troch (3) mesiacov (ďalej len „Kumulované objednané množstvo“), je dodacia lehota 60
dní;

b) Kumulované objednané množstvo presahuje počet podľa predchádzajúceho písmena a),
Zhotoviteľ navrhne Objednávateľovi lehotu dodania množstva nad rámec počtu podľa
predchádzajúceho písmena a) na základe svojich vlastných skladových zásob a na základe
výrobných kapacít a skladových zásob svojich subdodávateľov, pričom Zhotoviteľ vyvinie
maximálne úsilie s cieľom dosiahnuť, aby dodacia lehota pre Kumulované objednané
množstvo nepresiahla 120 dní, a Objednávateľ bude súhlasiť aj s rozdelením
Kumulovaného objednaného množstva na postupné menšie dodávky.

Miestom odovzdania Inicializovaných SAM modulov je nasledovná adresa: Integrovaná doprava
Zilinského kraja, s.r.o., Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 Zilina

Odovzdanie Inicializovaných SAM modulov Objednávateľovi si Zmluvné strany potvrdia formou
písomného protokolu podpísaného Zmluvnými stranami alebo ich zástupcami. Objednávateľ je
povinný potvrdiť odovzdanie Inicializovaných SAM modulov aj v prípade výskytu drobných
nedostatkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Inicializovaných SAM modulov. O týchto
drobných nedostatkoch bude spísaný protokol; nedostatky Zhotoviteľ odstráni v dohodnutom
termíne, ktorý nepresiahne lehotu 30 kalendárnych dní od spísania protokolu pre každý
Inicializovaný SAM modul.

Vlastnícke právo k Inicializovaným SAM modulom nadobúda Objednávateľ dňom zaplatenia
príslušnej ceny za príslušný Inicializovaný SAM modul. Zhotoviteľ dodaním Inicializovaných
SAM modulov neprevádza na Objednávateľa žiadne vlastnícke ani spoluvlastnícke práva k
Aplikácii SAM. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi licenciu k Aplikácii SAM v rozsahu
odseku 3.7 a 3.8 tejto Zmluvy.

Súčasťou Inicializovaných SAM modulov je Aplikácia SAM, softvér zabezpečujúci
interoperabilitu Akceptačných zariadení a Kariet, ku ktorému v zmysle Autorského zákona
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vykonáva práva duševného vlastníctva Zhotoviteľ. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi
nevýhradnú, bezodplatnú licenciu k Aplikácií SAM na dodaných Inicializovaných SAM
moduloch, a to na čas používania Akceptačných zariadení DPMŽ na miestach, ktoré sú
prevádzkované DPMŽ (vrátane dopravných prostriedkov) v rámci územia IDS ŽSK V rozsahu
a za účelom podľa odseku 3.8 tejto Zmluvy. Pre účely zabezpečenia bezpečnosti a spätnej
kontroly používania Kariet v Systéme akceptácie dopravných kariet sa Objednávateľ zaväzuje
predložiť Zhotoviteľovi najneskôr do jedného mesiaca od dodania prvého Inicializovaného SAM
modulu zoznam Akceptačných zariadení, v ktorých sú dodané SAM moduly inštalované, vo
formáte podľa vzoru tvoriaceho Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, a tento zoznam následne pravidelne po
každej zmene aktualizovať. V prípade dodania SAM modulov Vo viacerých dodávkach lehota
podľa predchádzajúcej Vety plynie vždy od dodania SAM modulov podľa predmetnej
Objednávky.

Inicializované SAM moduly budú dodávané Objednávateľovi v súlade s účelom tejto Zmluvy
výlučne na použitie pre Akceptačné zariadenia DPMŽ V rámci IDS ŽSK v priestoroch, ktoré sú
prevádzkované DPMŽ (vrátane dopravných prostriedkov) v rámci IDS ŽSK. Zhotoviteľ súhlasí,
aby Objednávateľ udelil sublicenciu DPMŽ na použitie Inicializovaných SAM modulov Výlučne
na účel a v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.

Objednávateľ nie je oprávnený použiť Inicializované SAM moduly na iný účel alebo v inom
rozsahu ako je definované v odseku 3.8 tejto Zmluvy. Porušenie povinnosti podľa
predchádzajúcej Vety Zhotoviteľ považuje za podstatné porušenie zmluvy.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cena za Inicializované SAM moduly pre Akceptačné zariadenia je 60 6 za l kus bez DPH pri
Odbere do 99 ks, 50 ê za l kus bez DPH pri odbere nad 100 ks a 40 ê za l kus bez DPH pri odbere
nad 200 ks. Cenu za Inicializované SAM moduly zaplatí Objednávateľ na základe faktúry
vystavenej Zhotoviteľom bezodkladne po odovzdaní Inicializovaných SAM modulov
Objednávateľovi. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

Cena za vypracovanie a dodávku softvérovej knižnice podľa čl. 2.2. Zmluvyje 33 .000 6 bez DPH.
Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

Zhotoviteľ je oprávnený zvýšiť cenu za Inicializované SAM moduly na základe
predchádzajúceho písomného oznámenia s účinnosťou k l. januáru každého kalendárneho roka
trvania tejto Zmluvy, a to o kladnú ročnú priemernú mieru inflácie meranú indeXom
spotrebiteľských cien oproti predchádzajúcemu kalendámemu roku, zverejnenú Štatistickým
úradom SR spravidla k 15. januáru príslušného kalendárneho roka (číslo je uvedené v
dokumente „Potvrdenie o miere inflácie v Slovenskej republike“ pravidelne zverejňovanom na
Webstránke Štatistického úradu SR). Oprávnenie zvýšiť cenu podľa tohto Odseku sa nevzťahuje
spätne na Inicializované SAM moduly, ktoré už boli dodané Objednávateľovi za cenu platnú
v čase ich dodania.

zÁRUČNĚ PODMIENKY A zÁRUKA zA AKosŤ

Zhotoviteľ poskytuje záruku, že dodané Inicializované SAM moduly majú ku dňu odovzdania
vlastnosti podľa odseku 3.7 tejto Zmluvy a sú bez akýchkoľvek vád (vrátane právnych vád).

Záruka sa poskytuje na 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania
Inicializovaných SAM modulov.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady Inicializovaných SAM modulov, ktoré preukázateľne majú v čase
ich odovzdania a za vady, ktoré sa vyskytnú počas plynutia záručnej doby.

Počas plynutia záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie vád a
Zhotoviteľ je povinný zistené vady Inicializovaných SAM modulov bezodplatné odstrániť
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v dohodnutej lehote, najneskôr Však V lehote 30 kalendárnych dní od uplatnenia. vád
Objednávateľom pre každý Inicializovaný SAM modul.

Objednávateľ je povinný zistené vady Inicializovaných SAM modulov uplatniť u Zhotoviteľa
bezodkladne po ich zistení písomnou formou.

Termín dodania Predmetu zmluvy podľa čl. 2.2 je 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto
Zmluvy a poskytnutia nevyhnutnej súčinnosti v zmysle cenovej ponuky (Príloha č.1). Zhotoviteľ
zodpovedá za Vady Vytvorenej softvérovej knižnice, ktoré preukázateľne majú v čase jej
odovzdania a za Vady, ktoré sa vyskytnú počas plynutia záručnej doby. Záruka sa poskytuje na 6
meslacov.

Počas plynutia záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie vád a
Zhotoviteľ je povinný zistené vady vytvorenej softvérovej knižnice bezodplatné odstrániť
v dohodnutej lehote, najneskôr však v lehote 30 kalendárnych dní od uplatnenia vád
Objednávateľom.

DôvERNosŤ INFORMÁCIÍ A PovINNosŤ MLČANLIVOSTI

Zmluvné strany berú na Vedomie, že informácie o podnikaní druhej Zmluvnej strany, ktoré nie sú
verejne známe, a ktoré sa dozvedeli v priebehu rokovaní vedúcich k uzatvoreniu tejto Zmluvy,
ako aj informácie, s ktorými boli oboznámení V súvislosti plnením tejto Zmluvy, najmä Všetky
informácie obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy poskytnuté jednou Zmluvnou stranou
druhej Zmluvnej strane, sú dôverné informácie a Zmluvné strany majú záujem na ich ochrane.

Všetky údaje týkajúce sa štruktúry a fungovania Inicializovaných SAM modulov najmä Aplikácie
SAM, sú dôverné informácie, zostávajú majetkom Zhotoviteľa, ktorý zabezpečuje ich ochranu.
Za dôverné informácie podľa tejto Zmluvy sa považujú hlavne myšlienky a princípy, na ktorých
je založený ktorýkoľvek prvok Aplikácie SAM. Ak budú dôverné informácie poskytnuté
Objednávateľovi, tento Vyvinie pre zachovanie ich dôvernosti a pre ich ochranu minimálne také
úsilie, ako keby sa jednalo o jeho vlastné dôverné informácie.

Všetky údaje týkajúce sa štruktúry a fungovania softvérovej knižnice sú dôverné informácie,
zostávajú majetkom Zhotoviteľa, ktorý zabezpečuje ich ochranu. Za dôverné informácie podľa
tejto Zmluvy sa považujú hlavne myšlienky a princípy, na ktorých je založený ktorýkoľvek prvok
softvérovej knižnice. Ak budú dôverné informácie poskytnuté Objednávateľovi, tento vyvinie pre
zachovanie ich dôvernosti a pre ich ochranu minimálne také úsilie, ako keby sa jednalo o jeho
vlastné dôverné informácie.

Obidve Zmluvné strany sa zaväzujú nezálohovať, neukladať, nezneužívať, neoprávnene nešíriť,
nesprístupňovať dôverné informácie druhej Zmluvnej strany, ktoré predstavujú obchodné
tajomstvo.

SANKCIE

V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti Objednávateľa podľa odsekov 3.9, 6.2 a 6.4 tejto
Zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo Výške 100 000 6 za
každé jednotlivé porušenie.

Objednávateľ vyhlasuje, že je si vedomý toho, že splnenie povinností podľa odsekov 3.9, 6.2 a
6.4 tejto Zmluvy je pre Zhotoviteľa rozhodujúcou podmienkou pre uzatvorenie a plnenie tejto
Zmluvy a že porušenie ktorejkoľvek z týchto povinností bude považované za podstatné porušenie
Zmluvy. Z toho dôvodu zároveň Zmluvné strany považujú Výšku dojednanej zmluvnej pokuty za
primeranú s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovaných povinností.
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Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na náhradu škody spôsobenej porušením ktorejkoľvek z
povinností podla odsekov 3.9, 6.2 a 6.4 tejto Zmluvy nie je zaplatením zmluvnej pokuty dotknutý
a Zhotoviteľ má nárok na náhradu škody v rozsahu, ktorý prevyšuje zmluvnú pokutu.

Zhotoviteľ je oprávnený uplatňovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z akejkoľvek nezaplatenej
splatnej ceny, na ktorú Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy vznikol nárok, za každý deň omeškania
Objednávateľa s jej úhradou.

V prípade, ak Zhotoviteľ poruší dodaciu lehotu podľa článku 3 odseku 3.3 tejto Zmluvy, má
Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty Vo výške 0,05% z ceny príslušnej objednávky
za každý deň omeškania maximálne však do výšky hodnoty príslušnej objednávky.

V prípade, ak Zhotoviteľ poruší dodaciu lehotu podľa článku 2 odseku 2.2 tejto Zmluvy, má
Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo Výške 0,05% z dohodnutej ceny za
dodanie.

V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dodať Objednávateľovi Inicializované SAM moduly
V lehote podľa článku 3 odsek 3.3 tejto Zmluvy a bude V omeškaní o viac ako 30 kalendárnych
dní, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR za každý nedodaný
Inicializovaný SAM modul v zmysle objednávky Objednávateľa, a to aj v rozsahu prevyšujúcom
hodnotu príslušnej objednávky. Týmto nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody
prevyšujúcu zmluvnú pokutu a právo Objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy v súlade s
článkom 8 ods. 8.4.

TRVANIE ZMLU V Y

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. V prípade rozdielnosti
dátumov podpisov zmluvných strán sa za deň platnosti považuje neskorší dátum. Táto zmluva
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, v súlade s ustanovením § 47a
zákona č. 40/ l 964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti Zmluvy podľa odseku 8.1 vyššie.

Zhotoviteľ má právo túto Zmluvu vypovedať s trojmesačnou výpovednou dobou v prípade, ak sa
cena hardvérovej časti SAM modulov dodávanej subdodávateľmi Zhotoviteľa zvýši o viac ako
10% oproti cene ponúkanej takými subdodávateľmi v roku uzavretia tejto Zmluvy. Pred
výpoveďou tejto Zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa však Zhotoviteľ zaväzuje rokovať
s Objednávateľom o navýšení ceny za Inicializované SAM moduly o zvýšenú časť ceny
(minimálne 10 % oproti cene ponúkanej subdodávateľmi v roku uzavretia tejto Zmluvy)
hardvérovej časti SAM modulov stanovenú subdodávateľmi. V prípade, že sa Objednávateľ so
Zhotoviteľom dohodnú na príslušnom navýšení ceny za Inicializované SAM moduly a
tomu zodpovedajúcim spôsobom upravia túto Zmluvu, Zhotoviteľ nebude oprávnený vypovedať
túto Zmluvu podľa tohto odseku 8.3.

Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy, ak Zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší
povinnosť dodať Objednávateľovi Inicializované SAM moduly v lehote podľa článku 3 odseku
3 .3 tejto Zmluvy. Za podstatné porušenie tejto povinnosti sa bude považovať, ak Zhotoviteľ bude
v omeškaní s dodaním, čo i len jedného Inicializovaného SAM modulu viac ako 30 kalendárnych
dní.

V prípade uplynutia doby platnosti tejto Zmluvy alebo jej predčasného ukončenia z akéhokoľvek
dôvodu a akýmkoľvek spôsobom (s Výhradou podľa nasledujúcej vety), ustanovenia o udelení
licencie podľa odseku 3.7 a odseku 3.8 pretrvávajú v účinnosti výlučne v rozsahu, ktorý sa
vzťahuje na do momentu ukončenia Zmluvy dodané Inicializované SAM moduly, a to až do dňa
vyradenia z užívania posledného takého Inicializovaného SAM modulu Objednávateľom, resp.
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9
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osobou, ktorej ho Objednávateľ oprávnene poskytol V súlade s touto Zmluvou (t. j. najmä
Vybraným dodávateľom). V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy Zhotoviteľom z dôvodu jej
podstatného porušenia Objednávateľom licencia podľa odseku 3.8 a odseku 3.9 tejto Zmluvy
stráca platnosť momentom takého odstúpenia bez nároku na vrátenie zaplatených peňažných
plnení.

zÁVEREČNĚ USTANOVENIA

Zhotoviteľ Vyhlasuje, že je riadne registrovaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle
zákona č.. 315/2016 Z. Z.

Ak Objednávateľ zistí, že v registri partnerov verejného sektora nie je zapísané overenie
identifikácie konečného užívateľa výhod Zhotoviteľa k 31. decembru kalendárneho roka alebo ak
v .registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 (tridsať) po sebe nasledujúcich dní,
bezodkladne informuje Zhotoviteľa, že nie je oprávnený uhradiťZhotoviteľovi vystavenú faktúru,
až do odstránenia uvedenej prekážky. Neuhradenie faktúry podľa tohto ustanovenia Zmluvy sa
nepovažuje za omeškanie Objednávateľa.

Zmluvné ustanovenia, ktoré majú zo svojej povahy trvať aj po skončení tejto Zmluvy, zostávajú
v účinnosti aj po skončení Zmluvy, a to najmä ustanovenia článku 6 o dôvernosti informácii
a povinnosti mlčanlivosti.

Zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou oboch Zmluvných strán. Zrušiť túto
Zmluvu možno len písomne.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy:

Príloha č. I - Cenová ponuka na vytvorenie a dodanie soflve'rovej knižnice pre prácu so SAM
modulmi
Príloha č. 2 - Vzor zoznamu priestorov a Akceptačných zariadení s umiestnením SAMmodulov

Zmluvné strany nemôžu bez písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany postúpiť práva z tejto
Zmluvy na tretiu osobu.

Otázky touto Zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami všeobecne záväzných právnych
predpisov platných v Slovenskej republike, najmä Obchodného zákonníka a Autorského zákona.

Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, takáto
neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení
Zmluvy, alebo samotnej Zmluvy. V takomto prípade sa obe Zmluvné strany Zaväzujú
bezodkladne nahradiť takéto ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel sledovaný
príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzavretia tejto
Zmluvy.

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú Zmluvnú
stranu.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že
zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

[PoDPIsY NA NASLEDUIÚCEJ sTRANE]



„Za tľtuviteľa;

Trans-Data ť.›`:,.."l'm.ĺ
Ing Branislav Jurčišĺin, .kenateľ

TÉan-s'Data s.ľ-.o.
Ing. Karol Gognlářk, MBA,l 'konateľ

Za Ûhiednávmeľã -'

.Integrovaflá dłĺĺjľàva Žilinského kraj-ą, srn
Ing. Ričha'rd Staškovan, konateľ



Príloha' č.1 Cenová 'ponuka na vytvorenie a. dodanie snftvéľovfej knižnice pré- p'ľácll so SAM
modflulmi i

‹l ° ' - › Transüata 'mwaPri Rajčianke 2990143
ülü 91 Žíiina

VEC: Softvérové knižnica pre prácu s kartou łDSŽSK pre mädåtor MG, piatľołmu' Mimasoft Windows a
platformu lngauiuu Talium TETM, midalizáda Ram:má

Swatnosš-iakťúrY-ůfi 14 dní oddodani'a tinľla

Cenová ponuka ie platná dQIÉ V 5 V. _nim

V Žiline 2 n am'

Informácie uveoeně v tomto dokumente sú Ma chránené v masle §1 271 zákazu č. 513111991 1.1. Obchodnäuo záhannfla. Tieto inřomaåoievåm Špołočnostfľra'nsnàtà
51.0. poslofmie výlučne za účelom ponuky na uzatvorenie :minulého vzťahu s Vašou spoločnosťou. Upoaorňuieme Vås na Vašu zákonmi pmfinflost oepťezràúť Infotmåüp
označené ako dövarnå žiadnai travel osobe a ani ich nepoužit v mmm s ich üčalom pm smie Weby. a m bez ohladu na m, či daido k uzavretiu zmluvy. alzbo uieNeüoíte-í
prosim na vedomie, že v pásme poľušenia tem povimosti, budete povinný spoločnom Tnosßah sáun. nahradit Škodu podľa ustanovení § 333 a nasi. Obchoúlšãho
łåků'nnika.

.TranSDåta 53.0. .Tèh' . ÍČO: 35 741 236. DIČ: 20292423'63. łČ DPH: SK202024ZÍĎ3
M. R. Štefánika 139,010 01 Žilina Mail: infoêàtransdatąsk Bmkové spoienieť '
Siovenská Repubłika Web: wwwáransdataók Obchodný register: Okresný súd Zilina. oddiel: 5m, viožka č: 69536401
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Príloha č. 2 Vzor zoznamu priestorov a Akceptačných zariadení s umiestnením SAM modulov

Por.č. Umiestnenie
SNR akceptačného

zariadenia
SNR SAM modulu Dátum inštalácie
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