
' Zmluva o dielo, licenčná zmluva na zhotovenie komplexnej technicko-technologickejšpecifikácie, dopravnej a prepravnej analýzy intermodálneho prestupného bodu Rajecuzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa § 65a nasl. Zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona

(ďalej len ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

medzi

l. Objednávateľ/nadobúdateľ: Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.sidlo: Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 žiliaa lPrávna forma: Spoločnosť s ručením obmedzenýmZastúpený: Ing. Richard Staškovan, konateľKontaktná Osoba v
realizačných veciach:
IČO: 51110369DIČ: 2120590252IČ pre DPH: sK2120590252
Bankové spojenie :
číslo účtu: _ _ _ _(Ďalej ako „objednávateľ/nadobúdateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
2. zhorovireľ/auror: sEKOP Žilina Sro.Sídlo: Kotešová 418, 013 61 KotešováPrávna forma: Spoločnosť s ručením obmedzenýmZastúpený: Mgr. Ing. Pavol Lukáč, MBA - konateľIČO: 36409341DIČ: 2021709844IČ pre DPH: sK2021709844
Bankové spojenie :
číslo účtu:
(Ďalej ako „zhotoviteľ/autor“ v príslušnom gramatickom tvare)
(Spolu aj ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok I.
Predmet a rozsah zmluvy1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa/autora vytvorit' preObjednávateľa/nadobúdateľa dielo: „komplexnú technicko-technologickúšpecifikáciu, dopravnú a prepravnú analýzu intermodálneho prestupného boduRajec“, v rozsahu podľa špecifikácie, bližšie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy (ďalejlen ako "dielo" v príslušnom gramatickom tvare), poskytnúťobjednávateľovi/nadobúdateľovi licenciu, v zmysle príslušných ustanovení tejtozmluvy a súčasne záväzok objednávateľa/nadobúdateľa za kompletne zhotovené adodané dielo zaplatiť zhotoviteľovi/autorovi odmenu.

Článok II.
Práva a povinnosti zmluvných strán21 Zhotoviteľ/autor:

a) sa zaväzuje dielo vytvoriť na vlastné náklady, osobne a podľa. pokynov
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objednávateľa/nadobúdateľa;
b) sa zaväzuje dielo vytvoriť podľa tejto zmluvy, riadne a v dohodnutom čase;c) sa zaväzuje najneskôr do 31.12.2019 Odovzdať objednávateľovi/nadobúdateľovifinálne dielo v digitálnej a tlačenej podobe, čo bude potvrdené na protokole o odovzdanía prevzatí diela, ktorého vzor tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, ako jej prílohač.2.Objednávateľ/nadobúdateľ:
a) sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi/autorovi potrebnú súčinnosť, nevyhnutnú navytvorenie diela;
b) sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi/autorovi odmenu za riadne a včas zhotovene' dielopodľa čl. V. tejto zmluvy.

Článok III.
Doba platnosti zmluvy a spôsoby jej skončeniaTáto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia všetkých záväzkov z nejvyplývajúcich, s výnimkou licencie, ktorá sa poskytuje na dobu neurčitú.Zmluvu je možné ešte pred uplynutím doby dohodnutej v bode 3 .l tohto článkuukončiť:

a) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán. V písomnej dohode o ukončení zmluvyuvedú zmluvne' strany deň, ku ktorému platnosť zmluvy skončí,b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, a to aj bez uvedenia dôvodu,pričom výpovedná lehota je jednomesačná a začne plynúť od prvého dňa mesiacanasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.c) odstúpením od zmluvy, v zmysle Čl. VII tejto zmluvy.

Článok IV.
Použitie diela

Zhotoviteľ/autor udeľuje objednávateľovi/nadobúdateľovi bezodplatne súhlas napoužitie diela (ďalej len „licencia“ v príslušnom gramatickom tvare) akýmkoľvekspôsobom v zmysle § 19 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení(ďalej len „Autorský zákon“), a to najmä na:
a) spracovanie diela,
b) spojenie diela s iným dielom,
c) zaradenie diela do databázy podľa § 131 Autorskćho zákona,d) vyhotovenie rozmnoženiny diela,
e) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela prevodomvlastníckeho práva, vypožičaním, nájmom,
Í) uvedenie diela na verejnosti verejným vystavením originálu diela aleborozmnoženiny diela, verejným vykonaním diela, verejným prenosom diela.Zhotoviteľ/autor udeľuje objednávateľovi/nadobúdateľovi licenciu, ako výhradnú, vneobmedzenom rozsahu a na neobmedzený čas, to znamená, že autor nesmie udeliťtretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený touto licenciou a jepovinný sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu.Objednávateľ/nadobúdateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela vrozsahu udelenej licencie (sublicencia) len s predchádzajúcim súhlasomzhotoviteľa/autora.
Objednávateľ/nadobúdateľ môže licenciu postúpiť tretej osobe len s predchádzajúcimsúhlasom zhotoviteľa/autora.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ/autor udeľujeobjednávateľovi/nadobúdateľovi licenciu bezodplatne.Zánikom objednávateľa/nadobúdateľa prechádzajú práva a povinnosti z tejto licenčnej
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zmluvy na jeho právneho nástupcu.
Osobnostné práva zhotoviteľa/autora zostávajú udelením licencie nedotknuté.

Článok V.
Cena a platobné podmienky

Dohodnutá celková cena za zmluvne dohodnutý predmet zmluvy je: 3600.- EURbez DPH (slovom tritisícšesťsto eur bez dph).
Cena za vykonanie zmluvných činností je stanovená dohodou zmluvných strán, vzmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodnutá cena je stanovená, ako maximálna aneprekročiteľná, v cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa/autora v súvislosti sozhotovením diela, vrátane poštovných alebo prepravných nákladov.
Objednávateľ/nadobúdateľ sa zaväzuje do 30 dm' od vystavenia faktúry uhradiťdojednanú sumu na účet zhotoviteľa/autora uvedený v identifikácii zmluvných strán.Záväzok bude uhradený prostredníctvom banky a považuje sa za splatený pripísanímdlžnej čiastky na účet zhotoviteľa/autora.
Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanejhodnoty v znení neskorších predpisov v nasledovnom rozsahu:
- číslo faktúry,
- názov diela,
- predmet úhrady,
- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa,
- popis vykonaných prác,
- čiastku k úhrade spolu,
- splatnosť faktúry,
- musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene zhotoviteľa/autora.V prípade, že faktúra nebude zodpovedať požiadavkám uvedeným v ustanoveniachtejto zmluvy, bude Vrátená V lehote do 10 pracovných dní zhotoviteľa/autora a noválehota splatnosti začne plynúť od dátumu riadneho vystavenia novej, respektíveopravenej faktúry objednávateľoVi/nadobúdateľovi. Pokiaľ faktúra nebude vrátenáv uvedenej lehote bude sa považovať za odsúhlasenú.
Zhotoviteľ/autor doručí faktúru za služby podľa tejto zmluvy na korešpondenčnúadresu objednávateľa/nadobúdateľa uvedenú v identifikácii zmluvných strán, v zmyslebodu 8.2 tejto zmluvy.

Článok VI.
Sankcie a zmluvné pokuty

Ak zhotoviteľ/autor nedodrží svoju povinnosť uvedenú v bode 2.1 písm. c), jeobjednávateľ/nadobúdateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa/autora zaplatenie zmluvnejpokuty Vo výške 50.- EUR za každý aj začatý deň omeškania. Ustanovenie prvej vetytohto bodu neplatí, ak z dôvodu stále prebiehajúcich korektúr a požiadaviek nanásledné korektúry zo strany objednávateľa/nadobúdateľa zhotoviteľ/autor nemôžeobjektívne dodržať svoju povinnosť odovzdať dielo v lehote určenej v bode 2.1 písm.c). V takomto prípade bude termín odovzdania diela posunutý na deň, ked'objednávateľ/nadobúdateľ označí dielo za finálne dokončené, v protokole o odovzdania prevzatí diela, ktorého vzor tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ/autor nezbavuj e povinnosti splnenia záväzkuzabezpečeného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradiť spôsobenú škodu.V prípade oneskorenia úhrady faktúry, V zmysle bodu 5.4 tejto zmluvy o viac ako 10kalendárnych dní je zhotoviteľ/autor oprávnený uplatniť Si
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u objednávateľa/nadobúdateľa úrok z omeškania vo výške 50.- EUR za každý, aj začatýdeň omeškania. Úroky z omeškania sú splatné do 3 dní Odo dňa doručenia Výzvy na ichzaplatenie, spôsobom určeným vo výzve.

Článok vII.
Odstúpenie od zmluvy

Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, ak druhá zmluvnástrana 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
dní odo dňa, v ktorom po mámom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhouzmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.
Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy s právom
objednávateľa/nadobúdateľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy považujú prípad, ak
zhotoviteľ/autor vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo
povolené vyrovnanie, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok
alebo povolenie na vyrovnanie.

Článok vIII.
Osobitné dojednania a doručovanie

Zhotoviteľ/autor Vyhlasuje, že disponuje všetkými oprávneniami potrebnými na
podnikanie, podľa tejto zmluvy v rozsahu, ktorý táto zmluva predpokladá, že bude
dielo zhotovovať s celkovou odbornou starostlivosťou a jeho uskutočňovanie bude
zabezpečovať pracovníkmi so zodpovedajúcou potrebnou kvalifikáciou.
Na doručovanie písomností podľa tejto zmluvy sa primerane použije ustanovenie § 106
Ods. 1 písm. b) upravujúce adresu na doručovanie a ustanovenie § 111 ods. 3 Zákona č.
160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku upravujúce doručovanie písomností do
vlastných rúk.

Článok IX.
Prechod vlastníckeho práva a náhrada škody

Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa/nadobúdateľa v okamihu
odovzdania a prevzatia diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého
vzor tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
Každá zmluvná strana zodpovedá druhej zmluvnej strane za priame ako aj vyvolané
škody, ktoré tejto preukázateľne spôsobila, resp. jej zamestnanec alebo tretia osoba,
ktorá konala na základe jej poverenia.
Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu nahradiť škody, ktoré vzniknú
jednej zmluvnej strane zavinenou činnosťou alebo nečinnosťou druhej zmluvnej strany,alebo neplnením povinností podľa tejto zmluvy.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

Táto zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami
podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Pokiaľ ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, alebo jeho časť je alebo sa staneneplatným či nevynútiteľným rozhodnutím súdu či iného príslušného orgánu, nebudemať táto neplatnosť alebo nevynútiteľnosť vplyv na platnosť či vynútiteľnosť ostatnýchustanovení tejto zmluvy alebo jej časti, pokiaľ nevyplýva priamo z obsahu tejto zmluvy,
že toto ustanovenie alebo jeho časť nemožno oddeliť od ďalšieho obsahu.
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Vzťahy, ktoré nie sú osobitne upravené touto zmluvou, sa spravujú ustanoveniamizákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj inýmipríslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskejrepublike.
Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou budú zmluvné strany riešiťpredovšetkým vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, spor bude riešiť príslušnýsúd.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorýchkaždá zo zmluvných strán dostane po jednom (1) vyhotovení.Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovaná v súlade s §Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplneníniektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. V prípaderozdielnosti dátumov podpisov zmluvných strán sa za deň platnosti považuje neskoršídátum.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia,v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zneníneskorších predpisov.
Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré podpisujú túto zmluvu, sú oprávnené konaťa zaväzovať zmluvnú stranu.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si ustanovenia tejto zmluvy prečítali, jej obsahuporozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju Vlastnoručne podpísali. Zmluvné stranyzároveň prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, nekonali v tiesniani skutkovom alebo právnom omyle a nie je v rozpore so zásadami poctivéhoobchodného styku.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 2 - Vzor protokolu o odovzdaní a prevzatí diela

Za. objednávateľa/nadobúdateľa: Za zhotoviteľa/autora:

V'Žiline, dňa.. .............

_.L
f

w... V Zĺk/Nĺf..... , dňa .........

íug.Riaha1-d staškovau, Mgr. má. Påšzól Í'ĺĺkáč, MBAkonateľ konateľ



Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zmluyý:

' úvod do problematiky, metodická časť,
analýza súčasných technicko-technologických procesov v žst. Rajec,analýza súčasných technicko-technologických procesov v Rajec, žel. st.,analýza prepravných výkonov na prepravnou prúde Rajec - Žilina a spať,analýza dopravných výkonov na dopravnom trhu Rajec - Žilina a spať,prognóza prepravných a dopravných výkonov na relácii Rajec - Žilina,návrh technicko-technologických parametrov Intermodálneho bodu Rajec,výkaz výmer technicko-technologického návrhu Intermodálneho bodu Rajec,odhad predpokladaných investičných nákladov realizácie návrhu,
manažérske zhrnutie.



Príloha: č.. 2

Vzor protokolu o odovzdaní a prevzatí diela

Objednávateľ/nadobúdatel': Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.sídle: Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 ŽilinaPrávna forma: Spoločnosť s ručením obmedzenýmZastúpený: Ing. Richard Staškovan, konateľIČO: 51 110 369DIČ: 2120590252IČ pre DPH: sK2120590252Bankové spojenie :
číslo účtu:
(ďalej ako „objednávateľ/nadobúdatel“ v príslušnom gramatickom tvare)
la

zheieviieľlauier: sEKOP žiliua saae.Sídlo: Kotešová 418, 013 61 KotešováPrávna forma: Spoločnosť s ručením ObmedzenýmZastúpený: Mgr. Ing. Pavol Lukáč, MBA - konateľIČO: 36409341DIČ: 2021709844IČ pre DPH: sK202l709844(ďalej ako „zhotoviteľ/autor“ v príslušnom gramatickom tvare)(spolu aj ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

I.Zmluvné strany uzavreli dňa ........... Zmluvu o dielo, Licenčnú zmluvu (ďalej len „zmluva“ v príslušnomgramatickom tvare). Predmetom zmluvy bol záväzok zhotoviteľa/autora vytvoriť pre Objednávateľa dielo:„komplexnú technicko-technologickú špecifikáciu, dopravnú a prepravnú analýzu intermodálnehoprestupného bodu Rajec“, v rozsahu podľa špecifikácie, bližšie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy (ďalejlen ako "dielo" v príslušnom gramatickom tvare), poskytnúť Objednávateľovi/nadobúdateľovi licenciu, v zmyslepríslušných ustanovení tejto zmluvy a súčasne záväzok objednávateľa/nadobúdateľa za kompletne zhotovené adodané dielo zaplatiť zhotoviteľovi/autorovi odmenu.

II.Zmluvné strany týmto prehlasujú, že dielo bolo objednávateľovi dodané v digitálnej a tlačenej podobe dňa............................ . Objednávateľprehlasuje, že dielo bolo/nebolo* vytvorené podľa zmluvy, riadne, v požadovanejkvalite, bez nedostatkov/s nedostatkami* ............................† .................... v dohodnutom časea potvrdzuje, že je finálne dokončené.

III.Protokol je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jednov (l) vyhotovenie dostanezhotoviteľ/autor a jedno (l) vyhotovenia dostane objednávateľ/nadobúdateľ.

Vega-,ui uuuuuuuuuuuuu .oooooooooooooooooooooooooooo _..... , dňa Goloolloi oooooooooooooooooooovo...

Za zhotoviteľa/autoraz, _ _ podpis: --

V ..................................................... , dňa .................................
Za objednávateľa/nadobůdatel'a: Ing. Richard Staškovan, podpis: _*) nehodiace sa prečiarknuť _----..l`oo


