Príloha č. 2/1
Z M LUVA
o dodaní projektovej dokumentácie na systém senzorov na sledovanie včelieho úľa s
centrálnym monitoringom
podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a
zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon („Zmluva“), medzi:
Obchodné meno: Prvá Obchodná, s.r.o.
Sídlo: Cabajská 28, 949 01 Nitra
IČO: 44219482
DIČ: 2022635208
IČ DPH: SK2022635208
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: IBAN SK1875000000004006770768
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 31297/N.
Zastúpená: Milan Kozický, konateľ („Objednávateľ“),
a
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu …........., oddiel: ….., vložka číslo: …..../...
Zastúpená:
(„Dodávateľ“; Objednávateľ a Dodávateľ spoločne „Zmluvné strany“).

I. Predmet zmluvy
1. Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s dodaním
projektovej dokumentácie k Systému senzorov na sledovanie včelieho úľa s centrálnym
monitoringom.
2. Zmluva je uzatvorená ako výsledok zadávania zákazky s názvom "Projektová dokumentácia
na systém senzorov na sledovanie včelieho úľa s centrálnym monitoringom“ podľa zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov („Zákazka“).
3. Zmluva sa týka projektu s názvom „Systém senzorov na sledovanie včelieho úľa s
centrálnym monitoringom “ („Projekt“), v rámci výzvy poskytovateľa Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program
Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie
(„Poskytovateľ“); kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 („Výzva“).
4. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi projektovú dokumentácia na systém
senzorov na sledovanie včelieho úľa s centrálnym monitoringom, podľa špecifikácie
uvedenej v prílohe č. 1 tejto Zmluvy a v Opise predmetu Zákazky pre Logický celok č. 1.
5. V rozsahu v akom je predmet plnenia podľa bodu 4. tohto článku Zmluvy autorským dielom
je Dodávateľ povinný udeliť Objednávateľovi príslušnú licenciu v rozsahu a spôsobom
podľa tejto Zmluvy. Dodávateľ udeľuje touto Zmluvou Objednávateľovi licenciu k
projektovej dokumentácii na systém senzorov na sledovanie včelieho úľa s centrálnym

monitoringom.
6. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Plnenie Objednávateľovi riadne a včas. Objednávateľ sa
zaväzuje Plnenie prevziať a zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú cenu, a to spôsobom a za
podmienok dojednaných v tejto Zmluve.
7. Dodávateľ sa zaväzuje plniť záväzky podľa tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou, vo
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo.
8. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi 2 prototypy (slovom: dva prototypy)
zariadenia zodpovedajúce výrobnej dokumentácii zariadenia.
9. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi Manuál a testovací program v rozsahu
nevyhnutnom pre postup preskúšania a testovania funkčnosti zariadenia
10. Predmet plnenia podľa bodov 4., 5., 8. a 9. tohto článku Zmluvy sa na účely tejto Zmluvy
považuje spolu za zmluvné plnenie („Plnenie“).

II. Cena
1. Prílohou zmluvy je podrobný rozpočet predmetu zmluvy.
2.
3. Cena Plnenia je stanovená ako cena maximálna v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o
cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o
cenách.
4. Cena za Plnenie podľa tejto Zmluvy celkom („Cena“) je:
Cena celkom bez DPH: ........................ EUR
slovom: .................................................. euro
DPH: ..................................................... EUR
slovom: .................................................. euro
Cena celkom s DPH: ............................. EUR
slovom: .................................................. euro
5. Dodávateľ podľa právnych predpisov platných a účinných v čase dodania Plnenia zahrnie do
Ceny príslušnú daň z pridanej hodnoty (DPH).
6. Cena uvedená v tomto článku Zmluvy zahŕňa všetky zmluvné záväzky, vrátane záväzkov
týkajúcich sa dodania výrobnej dokumentácie, prototypov zariadenia, licencií, firmware
zariadenia, manuálu a testovacieho programu, dopravy na miesto plnenia a záruky.
7. Všetky platby sa budú medzi Zmluvnými stranami uskutočňovať bezhotovostne.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ vyúčtuje Objednávateľovi a Objednávateľ zaplatí
Dodávateľovi Cenu nasledovne:
Cenu vo výške 100% z celkovej Ceny za Plnenie zaplatí Objednávateľ na základe faktúry, ktorú
Dodávateľ vystaví a doručí po riadnom dodaní Plnenia Objednávateľovi na miesto plnenia podľa
tejto Zmluvy.
9. Dodávateľ je povinný vystaviť Objednávateľovi daňový doklad (faktúru), ktorá bude
obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vrátane označenia tejto Zmluvy a ITMS kódu
Projektu.
10. Každá faktúra Dodávateľa podľa tejto Zmluvy bude Objednávateľovi vždy doručená naraz v
piatich rovnocenných vyhotoveniach, vrátane ich príloh.
11. V prípade, že faktúra Dodávateľa nebude obsahovať predpísané náležitosti, Objednávateľ je
oprávnený vrátiť ju Dodávateľovi. V takom prípade lehota pre splnenie záväzku
Objednávateľa zaplatiť za dotknuté plnenie Objednávateľovi začne plynúť až dňom
doručenia riadnej faktúry Objednávateľovi.
12. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní (slovom: šesťdesiat dní) od doručenia faktúry
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Objednávateľovi. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že uvedená lehota splatnosti vzhľadom
na poskytnutie finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ podľa Projektu nie je v
hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre
veriteľa podľa § 369d Obchodného zákonníka.

III. Dodacie podmienky
1.
Dodávateľ sa zaväzuje realizovať dodanie Plnenia podľa tejto Zmluvy do 6 mesiacov
(slovom: šiestich mesiacov) odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. V prípade ak posledný
deň lehoty na plnenie nie je pracovný deň (sobota alebo deň pracovného pokoja), posledný deň
lehoty na plnenie podľa tejto Zmluvy je najbližší nasledujúci pracovný deň.
2.
Miestom dodania Plnenia je prevádzka Objednávateľa na adrese: Dolné Strháre 138, okres
Veľký Krtíš, Slovenská republika (miesto plnenia).
3.
Presný deň a hodina dodania Plnenia sa stanoví dohodou Zmluvných strán. Pri dodaní
Plnenia urobia zmluve strany o dodaní písomný úvodný preberací protokol. Po dodaní plnenia
nasleduje testovacia prevádzka sfunkčnených dodaných prototypov zariadenia, vytvorených na
základe projektovej dokumentácie k systému senzorov na sledovanie včelieho úľa s centrálnym
monitoringom, ktorá sa vykoná spoločne so softvérom pre informačný systému včelstiev
dodávateľa logického celku č. 2. Testovacia prevádzka začne dňom nasledujúcim po dodaní
logického celku dodaného neskôr, a trvá nepretržite 30 kalendárnych dní. Testovacia prevádzka sa
skončí uplynutím 30 dňa jej trvania. Objednávateľ má právo predĺžiť dobu testovacej prevádzky o
ďalších 30 dní, o čom musí Objednávateľ Dodávateľa písomne informovať.
4.
Dodávateľ je povinný dodať, a zároveň vyhlasuje, že Plnenie je celkom nové, nepoškodené,
nevystavované, v prvej akostnej triede (nerepasované) a zodpovedajúce požiadavkám
Objednávateľa podľa tejto Zmluvy.
5.
Dodávateľ dodá predmet Plnenia, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v
Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným
normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
6.
O odovzdaní a prevzatí Plnenia spíše Objednávateľ spoločne s Dodávateľom preberací
protokol o odovzdaní a prevzatí Plnenia. V prípade odmietnutia Plnenia alebo nedostatkov Plnenia,
spíše Objednávateľ a Dodávateľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
7.
Povinnosť Objednávateľa prevziať Plnenie sa vzťahuje iba na dodanie Plnenia urobené
riadne a včas podľa podmienok tejto Zmluvy.
8.
Dodaním a prijatím plnenia Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Plneniu.
9.
Nedodržanie dodacích podmienok je podstatným porušením tejto Zmluvy.
IV. Zodpovednosť za vady
1.
Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet plnenia podľa tejto Zmluvy je dodaný podľa
podmienok tejto Zmluvy, a že v momente dodania Plnenia a počas záručnej doby bude mať Plnenie
dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá platným technickým predpisom, vyhláškam a zákonom
vzťahujúcim sa na predmet plnenia a má vlastnosti, ktoré si Objednávateľ vymienil. Dodávateľ
zodpovedá aj za vady Plnenia, ktoré sa vyskytnú počas trvania záručnej doby. Pokiaľ v tejto zmluve
nie je uvedené inak, pre rozsah zodpovednosti a spôsob riešenia reklamácií platia ustanovenia
všeobecne záväzných právnych predpisov.
2.
Záručná doba je 24 mesiacov (slovom: dvadsaťštyri mesiacov) mesiacov.
3.
Záručná doba plynie od riadneho dodania Plnenia Objednávateľovi.
4.
Reklamáciu je Objednávateľ povinný v primeranej lehote uplatniť u Dodávateľa písomne s
uvedením popisu vady. Za písomné uplatnenie reklamácie sa považuje aj uplatnenie reklamácie
elektronickou poštou, pričom sa nevyžaduje zaručený podpis. Dodávateľ sa zaväzuje obratom
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elektronickou poštou oznámiť Objednávateľovi prijatie správy s reklamáciou vady.
5.
Nebezpečenstvo škody alebo náhodného zničenia na Plnení znáša Dodávateľ až do momentu
jeho riadneho odovzdania Objednávateľovi.
6.
Vady Plnenia, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, sa Dodávateľ zaväzuje ich bezodplatne a
bez zbytočného odkladu odstrániť na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
7. Záručná doba sa predlžuje o dobu započatú dňom platného oznámenia vady Plnenia a končiacu
dňom odstránenie vady Plnenia.
V. Sankcie
1.
2.

Zmluvné strany si dojednali zákonný úrok z omeškania.
Lehota splatnosti peňažných plnení podľa tejto Zmluvy, okrem Ceny, je 30 dní.
VI. Práva duševného vlastníctva
Licencia a sublicencie

1.
Dodávateľ vyhlasuje, že k Plneniu, a každej jeho jednotlivej časti, mu patria všetky práva
duševného vlastníctva, a že vykonáva všetky majetkové autorské práva k Plneniu.
2.
Dodávateľ vyhlasuje, že má právo udeliť licenciu k právam duševného vlastníctva v rozsahu
dojednanom podľa tejto Zmluvy.
3.
Dodávateľ touto Zmluvou udeľuje Objednávateľovi licenciou súhlas na použitie Plnenia
neobmedzeným spôsobom uvedeným v § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
(„licencia“).
4.
Na účely zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon („autorský zákon“) je účelom Zmluvy
vytvorenie produktu Projektová dokumentácia k systému senzorov na sledovanie včelieho úľa s
centrálnym monitoringom bez časového a územného obmedzenia.
5. Dodávateľ udeľuje Objednávateľovi licenciu k Plneniu, ktorá je:
a) výhradnou licenciou,
b) licenciou v neobmedzenom rozsahu bez územného, vecného, časového alebo personálneho
obmedzenia.
6. Územný rozsah licencie je neobmedzený a vzťahuje sa na všetky krajiny a teritóriá sveta. 7.
Licencia sa udeľuje na neobmedzený čas.
8. Vecný rozsah licencie sa vzťahuje na všetky a akékoľvek použitia, ktoré sú dovolené zákonom.
9. Objednávateľ je v rozsahu udelenej licencie oprávnený udeliť tretím stranám sublicenciu
(sublicencie) k predmetu ochrany práva duševného vlastníctva podľa tejto Zmluvy.
10. Objednávateľ je oprávnený postúpiť licenciu podľa tejto Zmluvy na tretie osoby.
11. Porušenie povinnosti podľa tohto článku Zmluvy je podstatným porušením tejto Zmluvy.
VII. Ostatné dojednania
1.
V prípade ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho
rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto Zmluvy. Zmluvné strany
sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne nahradiť neplatné, alebo neúčinné zmluvné ustanovenie
novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný
touto Zmluvou.
2.
Akákoľvek písomnosť doručovaná Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane podľa tejto
Zmluvy sa považuje za doručenú dňom jej doručenia na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy
alebo na adresu uvedenú vo verejnej evidencii, kde je Zmluvná strana zapísaná. Ak sa z
akýchkoľvek dôvodov nepodarí písomnosť doručiť, písomnosť sa považuje za doručenú tiež v
prípade, že druhá Zmluvná strana písomnosť odmietla prevziať, v takomto prípade sa za deň
doručenia považuje deň odmietnutia jej prevzatia. Písomnosť považuje za doručenú pokiaľ druhá
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Zmluvná strana neprevzala písomnosť zaslanú poštou ako doporučenú zásielku; za deň doručenia sa
v takomto prípade považuje piaty pracovný deň odo dňa uloženia zásielky na pošte.
3.
Zmluvné strany sa zaväzujú chrániť obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany
dostatočným spôsobom, aby sa o jeho obsahu alebo časti jeho obsahu nedozvedeli tretie osoby.
4. Objednávateľ a Dodávateľ sú povinní strpieť výkon zákonnej kontroly/auditu/overovania
súvisiaceho s dodávaným Plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, na základe ktorej
bol Objednávateľovi poskytnutý finančný príspevok, a to oprávnenými osobami ktorými sú najmä
Poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej
kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a
nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a ES a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
5.
Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávku, ktorá mu
vznikla z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou na tretiu osobu, ani si ich jednostranne
započítať, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
6.
Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy iba z dôvodov stanovených touto
Zmluvou alebo zákonom.
7.
Dodávateľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Dodávateľ je
povinný oznámiť zmenu subdodávateľa písomne Objednávateľovi, a tiež je povinný doplniť údaje o
novom subdodávateľovi podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Pri výbere
subdodávateľa musí Dodávateľ postupovať s odbornou starostlivosťou.
8.
Dodávateľ zodpovedá za plnenie Zmluvy dodané subdodávateľom tak, ako keby Plnenie
urobil sám. Dodávateľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za
výsledok činnosti alebo plnenia vykonaného na základe subdodávky.

VIII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1.
Dodávateľ je viazaný týmto návrhom Zmluvy odo dňa doručenia jej podpísaného
vyhotovenia Objednávateľovi.
2.
Táto Zmluva je uzavretá a platná jej podpisom oboma Zmluvnými stranami.
3.
Táto Zmluva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni kumulatívneho splnenia
nasledovných dvoch odkladacích podmienok;
a) uzavretie platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi
Poskytovateľom a Objednávateľom, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku predloženej v rámci Výzvy, a zároveň
b) vykonanie administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania k Zákazke zo strany
Poskytovateľa, pričom jej výsledky umožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania
tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov v celom rozsahu Zákazky.
c) doručenie správy z následnej ex-post kontroly ako výsledku kontroly uvedenej v písmene b)
tohto bodu Objednávateľovi.
Objednávateľ nadobudnutie účinnosti zmluvy oznámi Dodávateľovi bezodkladne.
4.
Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov
Zmluvných strán.
5.
Túto Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať iba formou písomných dodatkov k Zmluve
podpísaných obidvomi Zmluvnými stranami.
6.
Zmluvné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne
záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
7.
Ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane nevynútiteľným alebo neplatným podľa platných
právnych predpisov, bude toto ustanovenie neúčinné len do tej miery, do akej je nevynútiteľné, či
neplatné. Ďalšie ustanovenia Zmluvy zostávajú naďalej záväzné a v plnej platnosti a účinnosti.
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Pokiaľ nastane takáto situácia, Zmluvné strany nahradia toto nevynútiteľné či neplatné ustanovenie
iným ustanovením, ktoré sa mu svojim obsahom bude čo najviac približovať.
8.
Povinnosti z tejto Zmluvy, ktoré svojou povahou presahujú dobu jej platnosti, zostávajú v
platnosti v celom rozsahu a sú účinné až do okamihu ich splnenia, a platia aj pre prípadných
nástupcov Zmluvných strán.
9.
Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri rovnopisy patria
Objednávateľovi a dva rovnopisy patria Dodávateľovi. Všetky rovnopisy majú rovnakú záväznosť.
10.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy.
11.
Zmluvné strany vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, že táto Zmluva bola uzatvorená
slobodne a vážne, nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok, a
preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú.
V .................. , dňa ____________

V .................. , dňa ___________

….....................................................................
Prvá Obchodná, s.r.o.
Milan Kozický, konateľ
Objednávateľ

…..............................................................
xxxxx
xxxxx
Dodávateľ

Príloha č. 1 špecifikácia a rozsah Plnenia (predloží úspešný uchádzač)
Príloha č. 2 ocenený štruktúrovaný rozpočet (predloží úspešný uchádzač) (v listinnej podobe a v
elektronickej podobe na nosiči CD vo formáte .xls)
Príloha č. 3 zoznam subdodávateľov (predloží úspešný uchádzač)
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