Zmluva o dielo a licenčná zmluva č.: [●]/2021
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obchodný zákonník“) a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“)
medzi zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:
SWIFT / BIC:
zápis:
kontaktná osoba:
tel.:
e-mail:

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
00 681 300
2020318256
SK2020318256
SK37 7500 000 000 2533 2773
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sa, vložka č. 482/B

a
Zhotoviteľ:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:
SWIFT / BIC:
zápis:
kontaktná osoba:
tel.:
e-mail:
(Objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“ a každý z nich samostatne len „zmluvná strana“)
I. Predmet zmluvy
1.1.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela podľa špecifikácie:
špecifikácia diela:
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 65 a nasl.
Autorského zákona (ďalej len „zmluva“), a to v rozsahu a za podmienok ďalej uvedených. Zhotoviteľ bol vybraný ako
úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)
s predmetom zákazky „Automatizovaný systém váženia “.
Podrobná špecifikácia diela je uvedená v prílohe č. 1 - Technická špecifikácia k tejto zmluve (ďalej len „príloha č. 1“),
ktorá je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy.
dodacia lehota:
jesenná odstávka 2021
miesto plnenia:
OLO a.s. ZEVO Bratislava, Vlčie hrdlo 72
zmluvná cena:
Uvedená
cena je:
pevná ☒ ; maximálna podľa rozpočtu ☐
v prílohe
č.2 Cena.

1.2.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky objednávateľa (ďalej len „VOP“) zverejnené
na webovom sídle objednávateľa https://www.olo.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/, s ktorými sú zmluvné strany
oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto zmluvy vrátane jej príloh majú prednosť pred VOP.
osobitné zmluvné podmienky sa:

neuplatňujú ☐ ; uplatňujú ☒
text osobitných zmluvných podmienok (ak sa uplatňujú):
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi licenciu k autorskému dielu podľa čl. XVIII VOP. Zmluvné strany
sa dohodli, že práva z licencie poskytnutej touto zmluvou prechádzajú pri zániku objednávateľa na jeho právneho
nástupcu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi spolu s dielom zdrojové kódy a softvérovú dokumentáciu k dielu.
3. Záručná doba poskytovaná zhotoviteľom je dvadsaťštyri (24) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania
a prevzatia diela. Zhotoviteľ je povinný v tejto záručnej dobe odstrániť vady diela do 24 hodín od oznámenia
objednávateľa o vadách, v prípade, ak zmluvné strany nedohodnú inú lehotu. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať
objednávateľovi v záručnej dobe pri oprave podporu vzdialenú a podporu na mieste vrátane výjazdu technika,
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4.

1.3.
1.4.
1.5.

pričom všetky náklady na opravu znáša zhotoviteľ.
Objednávateľ umožní zhotoviteľovi po dohode vykonať prípravné práce v predstihu, samotné spustenie diela do
ostrej prevádzky vykoná zhotoviteľ v čase odstávky.

Táto zmluva sa považuje za odstávkovú zmluvu podľa bodu 6.7. VOP: áno ☒ ; nie ☐
Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy výslovne súhlasí ☐ / nesúhlasí ☐ s osobitnými ustanoveniami o zasielaní faktúry
v elektronickej podobe v zmysle bodu 5.13 VOP.
Skratky a pojmy neuvedené v tejto zmluve majú význam, ako je uvedené vo VOP.
II. Trvanie zmluvy

2.1

Táto zmluva sa uzatvára na dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

III. Záverečné ustanovenia
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

Objednávateľ ako prevádzkovateľ osobných údajov týmto informuje zhotoviteľa, že jeho osobné údaje, resp. osobné
údaje jeho štatutárneho orgánu a jeho kontaktných osôb podľa tejto Zmluvy ako dotknutých osôb, spracúva v rozsahu:
titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, email, telefónne číslo, na účel uzatvorenia a plnenia tejto Zmluvy. Osobné údaje
Objednávateľ spracúva na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a §
13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
riadnom a včasnom plnení tejto Zmluvy. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci na základe
osobitných predpisov; v iných prípadoch sa osobné údaje neposkytujú, ak osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá
osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas. Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu trvania zmluvného
vzťahu a do uplynutia lehoty na uchovávanie dokumentov podľa Zákona o verejnom obstarávaní. Získané osobné údaje
nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Objednávateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do
tretej krajiny, ani do medzinárodnej organizácie. Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti alebo osobne u
objednávateľa právo:
a)
žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich
osobných údajov;
b)
namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
c)
na prenosnosť osobných údajov;
d)
podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o
spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke Objednávateľa (ďalej len „Informácie o
ochrane osobných údajov“).
Zhotoviteľ podpisom Zmluvy potvrdzuje že:
a)
správnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a sú uvedené v tejto Zmluve;
b)
mu boli poskytnuté Informácie o ochrane osobných údajov;
c)
v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi informoval o podmienkach spracúvania
osobných údajov iné osoby, ktorých osobné údaje poskytol objednávateľovi v súvislosti s uzatvorením tejto Zmluvy
(napr. kontaktné osoby, zamestnanci, zástupcovia, subdodávatelia).
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní prác podľa tejto zmluvy neporušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“) a vyhlasuje, že dielo nebude
vykonávané prostredníctvom žiadneho pracovníka, ktorého by nelegálne zamestnával či už priamo zhotoviteľ alebo jeho
subdodávatelia. V prípade, ak v dôsledku porušenia vyššie uvedeného záväzku, alebo nepravdivosti vyššie uvedeného
vyhlásenia, alebo nesplnenia povinností vyplývajúcich zhotoviteľovi zo zákona o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní, bude objednávateľovi uložená pokuta, alebo akákoľvek ďalšia sankcia, či uplatnený akýkoľvek nárok, je
zhotoviteľ povinný tieto v plnom rozsahu uhradiť objednávateľovi. Takéto konanie zhotoviteľa sa bude považovať za
podstatné porušenie tejto zmluvy s právom objednávateľa od tejto zmluvy odstúpiť.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie Pravidiel na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a
ochrany pred požiarmi (OPP) pri dodávateľských prácach.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:
Zoznam príloh:
1.
Technická špecifikácia
2.
Cenová ponuka
3.
Pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) pri
dodávateľských prácach
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3.6

3.7

Ak nie je v zmluve uvedené inak, zmluva sa stáva platnou dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa www.olo.sk v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z toho dva (2) rovnopisy pre objednávateľa a jeden (1) rovnopis pre
zhotoviteľa.

V ........................... dňa ............................

V ........................... dňa ............................

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

________________________________________
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Ing. Andrej Rutkovský

________________________________________
[obchodné meno]
[meno, priezvisko a funkcia]

________________________________________
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Ing. Pavel Rudy

________________________________________
[obchodné meno]
[meno, priezvisko a funkcia]
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