ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ:
Sídlo:

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská 8/A
811 04 Bratislava
151 882

IČO:
DIČ:
IČDPH:
Štatutárny zástupca:
Tel.:
Fax.:
E-mail:

Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
00421 69253 102
00421 69253
jan.turna@cvtisr.sk

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Štátna pokladnica
7000064743/8180

Zhotoviteľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Štatutárny zástupca:
Tel.:
Fax.:
E-mail:

Microform, s.r.o.
Hrobákova 21
851 02 Bratislava
35 903 783
2021886680
SK2021886680
Alena Kulíková, konateľ
00421 905 207609
00421 2 6720 9030
alena.kulikova@microform.sk

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Tatra banka, a.s.
2624073055/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 33468/B

uzatvorili dnešného dňa túto zmluvu o dielo (v texte len Zmluva):
1.

Predmet Zmluvy

1.1.

Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo. Dielo Zhotoviteľ vykoná vo vlastnom
mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo a na vlastné náklady a to v rozsahu a za podmienok uvedených
v tejto zmluve.

1.2.

Dielom je vypracovanie koncepcie digitalizácie, ktorá bude vykonaná v nasledovnom rozsahu (v texte len Dielo):
1.2.1.

Úvod
1.2.1.1.
Účelom Diela je analýza súčasného stavu digitalizácie podľa bodu 1.2.2 a analýza
legislatívneho prostredia v oblasti digitalizácie podľa bodu 1.2.3.

1.2.2.

Analýza súčasného stavu

1.2.3.

1.2.2.1.

Súčasný stav digitalizácie v prostredí knižníc SR, ČR (analýza súčasného stavu v oblasti
digitalizácie s dôrazom na zdroje v oblasti VaV: SR – tu bude konkrétne uvedená minimálne
UKB, SNK, Slovenská chemická knižnica a stručná charakteristika, čo momentálne robia,
prípadne plánujú robiť)

1.2.2.2.

Súčasný stav digitalizácie v CVTI SR (analýza a návrh rámca pre technické a softvérové
zabezpečenie procesu digitalizácie vychádzajúc z existujúcej infraštruktúry HW a SW
a zadefinovanie worflowu pre digitalizáciu vzhľadom na digitalizačné pracovisko CVTI SR
a Dátové centrum pre výskum a vývoj v Žiline)

1.2.2.3.

Organizácie pôsobiace v prostredí VaV (ústav SAV, výskumné ústavy, vývojové organizácie,
vysoké školy – cieľom je získať úplne jasnú predstavu o potenciálnych partneroch
a inštitúciách, kam by CVTI SR mohlo nasmerovať ponuky na spoluprácu)

Legislatíva SR v oblasti digitalizácie (analýza legislatívneho prostredia pre digitalizáciu a následne
sprístupňovanie zdigitalizovaných dokumentov)

2.

Miesto odovzdania Diela a Čas vykonania Diela

2.1.

Miestom odovzdania Diela je sídlo Objednávateľa: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská 8/A,
811 04 Bratislava.

2.2.

Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok vykonaním a odovzdaním protokolárne prevzatého Diela Objednávateľovi
podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať celé Dielo najneskôr do 3 mesiacov od
nadobudnutia právoplatnosti tejto Zmluvy.

2.3.

Ukončené protokolárne prevzaté Dielo bude odovzdané Objednávateľovi spôsobom určeným v Zmluve čím
Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo.

3.

Odmietnutie vykonania Diela

3.1.

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie Diela alebo jeho časti v prípade, ak
Zhotoviteľ vykonáva časť Diela v rozpore s pokynmi Objednávateľa to aj napriek tomu, že Objednávateľ ho na
tento rozpor písomne upozornil. Objednávateľ si dohodne so Zhotoviteľom najmenej 3 kontrolné stretnutia
v priebehu vypracovávania diela, na ktorých Zhotoviteľ oboznámi objednávateľa s rozpracovaným dielom
a Objednávateľ môže dávať pokyny pre jeho ďalšie spracovanie. Z týchto stretnutí sa urobí zápis, ktorý podpíšu
obidve strany a závery, zapísané v tomto zápise, sú záväzné pre obidve zúčastnené strany.

4.

Cena za Dielo

4.1.

Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonanie protokolárne prevzatého Diela zaplatí Zhotoviteľovi Cenu za Dielo.
Cena za Dielo je pevná pre Dielo (pre rozsah Diela) ako je určený v ods. a je vo výške 8.323,20 € bez DPH, výška
DPH 20%: 1.664,64 €, cena s DPH: 9.987,84 €. (v texte len ako Cena).

4.2.

Cena za Dielo a každá odplata Zhotoviteľa uvedená v Zmluve a/alebo jej prílohách je uvedená (dohodnutá) bez
DPH a s DPH. Zhotoviteľ uplatní k Cene alebo odplate DPH vo výške v súlade s platnými právnymi predpismi
a Objednávateľ sa zaväzuje takto uplatnenú DPH Zhotoviteľovi zaplatiť. Zmena DPH sa nepovažuje za zmenu
dohodnutej Ceny za Dielo.

4.3.

Právo Zhotoviteľa na Cenu Diela vzniká naraz po prevzatí protokolárne prevzatého Diela Objednávateľom a
Objednávateľ sa zaväzuje Cenu Diela za protokolárne prevzaté Dielo zaplatiť.
4.4. Cena diela zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s vykonaním Diela, najmä:
4.4.1. náklady na riadne zhotovenie a ukončenie Diela, na všetky činnosti potrebné na vykonanie Diela,
4.4.2. dane, clá, licenčné poplatky, odvody,
4.4.3. náklady na akúkoľvek dokumentáciu, ktorú zabezpečuje podľa Zmluvy Zhotoviteľ.
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5.

Spôsob úhrady ceny a platobné podmienky

5.1.

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru (daňový doklad) na Cenu za protokolárne prevzaté Dielo, ktoré
Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi a Objednávateľ prevzal. Cena za Dielo je splatná do 120 dní od doručenia
faktúry Objednávateľovi. Faktúra bude vystavená vo vyhotovení 4 originálov pre Objednávateľa.

6.

Práva a povinnosti Strán

6.1.

Objednávateľ má popri iných právach stanovených v tejto zmluve aj:
6.1.1.

6.2.

právo dávať Zhotoviteľovi pokyny alebo meniť udelené pokyny pri vykonávaní diela a Zhotoviteľ je
povinný pokyny objednávateľa dodržať. Ako je uvedené v bode 3.1, Zhotoviteľ je povinný riadiť sa
závermi podľa bodu 3.1.

Zhotoviteľ sa popri iných záväzkoch stanovených v tejto Zmluve zaväzuje:
6.2.1.

Zhotoviteľ je na žiadosť Objednávateľa, povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť osobám, ktoré sú
v právnom vzťahu s Objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa im poskytne potrebné
vysvetlenia týkajúce sa vykonávania Diela

6.2.2.

Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi úplné, správne a pravdivé vyhlásenia.

7.

Odovzdanie a prevzatie Diela, Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody

7.1.

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním Objednávateľovi, pričom
Dielo bude odovzdané a prevzaté naraz a protokolárne prebraté. Za protokolárne prevzaté Dielo sa považuje dielo,
odsúhlasené Objednávateľom a tento súhlas Objednávateľ potvrdí podpísaním odovzdávacieho protokolu. Dielo
bude odovzdané a prevzaté v tlačenej forme a na DVD nosiči.

7.2.

Odovzdanie Diela sa uskutoční na základe vyzvania Zhotoviteľa v pracovný deň určený Zhotoviteľom, o ktorom
Zhotoviteľ informuje Objednávateľa aspoň 7 pracovných dní vopred; termín určený vo výzve zhotoviteľa je pre
strany záväzný.

7.3.

Strany sa dohodli, že Zhotoviteľ v žiadnom prípade nie je vlastníkom Diela; vlastníkom Diela je vždy
Objednávateľ. Odovzdaním Diela prechádzajú všetky práva používať Dielo na Objednávateľa. Zhotoviteľ je
povinný zabezpečiť, že zhotovené Dielo nie je z hľadiska autorského práva akokoľvek vadné alebo zaťažené.
Nebezpečenstvo škody odovzdanej časti Diela prechádza na Objednávateľa jeho protokolárnym odovzdaním.

8.

Zodpovednosť za vady a záruka

8.1.

Dielo má vady, ak vykonanie Diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve. Vadou sa rozumie odchýlka
v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených touto Zmluvou alebo podkladmi alebo všeobecne záväznými
predpismi a platnými normami.

8.2.

Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku za akosť, že Dielo bude mať bežné a dohodnuté vlastnosti počas
záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na Dielo je stanovená na 24 mesiacov.

8.3.

Podmienky záručného servisu. Zmluvné strany sa dohodli, že
8.3.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady Objednávateľom písomne oznámené počas záručnej doby, ak sú uplatnené
v lehotách a postupom v súlade s Obchodným zákonníkom.

8.3.2.

Objednávateľ sa zaväzuje všetky vady oznamovať písomne na adresu Zhotoviteľa. Zodpovednosť
Zhotoviteľa za vady Diela a zodpovednosť zo záruky sa riadi touto Zmluvou a príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka, najmä je Zhotoviteľ povinný reklamovanú vadu preskúmať bez zbytočného
odkladu po jej oznámení a uznanú vadu odstrániť v čase dohodnutom s Objednávateľom alebo stanovenom
právnymi predpismi, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia vady.
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9.

Dôsledky neplnenia Zmluvy, Omeškanie, Zmluvné pokuty, Náhrada škody, Odstúpenie od Zmluvy

9.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s ukončením Diela v čase
dohodnutom v ods. 2.3. vo výške 0,05 % z Ceny za Dielo bez DPH za každý aj začatý týždeň omeškania
V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním protokolárne prebratého Diela po dobu dlhšiu ako jeden mesiac,
je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, čím zaniká aj jeho záväzok uhradiť Cenu za Dielo alebo jej
časť.

9.2.

Ak je zmluvné strana v omeškaní so zaplatením akejkoľvek peňažnej pohľadávky druhej strany, je zmluvná strana,
ktorá je v omeškaní, povinná zaplatiť oprávnenej zmluvnej strane úroky z omeškania vo výške 0,035% z dlžnej
sumy, za každý i začatý deň omeškania.

9.3.

V prípade, ak zmluvná strana poruší svoju povinnosť, je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane škodu ktorá jej
tým vznikla, a to v prípadoch a za podmienok podľa právnych predpisov.

9.4.

Odstúpenie od Zmluvy. V prípade podstatného alebo nepodstatného porušenia povinnosti zmluvnou stranou,
alebo z dôvodu uvedeného v zákone, je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť ak doručením písomnej
výzvy na splnenie povinnosti, so splnením ktorej je druhá strana v omeškaní alebo na odstránenie dôvodu
odstúpenia, s poskytnutím dodatočnej lehoty najmenej 15 dní na splnenie povinnosti alebo odstránenie dôvodu
odstúpenia a táto zmluvná strana v tejto lehote túto povinnosť nesplní a/alebo toto omeškanie či dôvod odstúpenia
neodstráni. Pre odstúpenie od Zmluvy tiež platí:

10.

9.4.1.

V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy sa Zmluva zrušuje momentom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej
strane. Odstúpenie od Zmluvy, prípadne iný zánik či zrušenie Zmluvy, sa okrem iného nedotýka aj voľby
Obchodného zákonníka podľa § 262 a iných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré podľa prejavenej vôle strán
alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy, a ustanovení, ktoré stanovujú spôsob
vysporiadania medzi zmluvnými stranami

9.4.2.

Objednávateľ vyhlasuje, že nemá záujem o časť Diela, ale iba o Dielo celé a protokolárne prevzaté, nie je
teda povinný prevziať žiadnu časť Diela a nie je povinný hradiť časť ceny za Dielo.

9.4.3.

V prípade odstúpenia od Zmluvy Zhotoviteľ vždy odovzdá Objednávateľovi už ukončené časti Diela, iba ak
sa strany na tom výslovne dohodnú.

Doručovanie

10.1. Písomná komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať pri využití údajov uvedených v obchodnom
registri. Za doručenie písomnosti v súvislosti s touto Zmluvou druhej zmluvnej strane sa považuje:
10.1.1. osobné doručenie písomnosti druhej zmluvnej strane, ktorá je povinná potvrdiť prevzatie písomnosti, k
doručeniu môže dôjsť priamo oprávnenou osobou zmluvnej strany alebo prostredníctvom kuriéra, a to
oprávnenej osobe prípadne do podateľne druhej zmluvnej strany; ak zmluvná strana odmietne prevziať
písomnosť, považuje sa táto písomnosť za doručenú odmietnutím jej prevzatia, alebo
10.1.2. zaslanie písomnosti ako doporučenej poštovej zásielky prostredníctvom pošty zásadne na adresu uvedenú
na prvej strane tejto zmluvy; v prípade ak sa zaslaná zásielka vráti späť ako nedoručená z akéhokoľvek
dôvodu sa táto považuje za doručenú dňom jej vrátenia, alebo
10.1.3. e- mailom na adresy Objednávateľa jana.kovacova@cvtisr.sk a na
alena.kulikova@microform.sk za deň doručenia sa považuje deň doručenia e-mailu.

adresy

Zhotoviteľa

10.2. Písomnosti, ktorých obsah sa týka platnosti, účinnosti, znenia zmluvy, alebo ich obsah považuje doručujúca strana
za podstatný z iného dôvodu, sa považujú za doručené len, ak boli doručené spôsobom podľa ods. alebo Zmluvy.
10.3. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony
v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením, musia byť urobené v písomnej forme (v texte len písomnosť).

11. Spoločné ustanovenia
11.1. Právne vzťahy a riešenie sporov. Strany sa dohodli, že
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11.1.1. právne vzťahy zo Zmluvy, vrátane vzťahov súvisiacich s jej uzavretím, platnosťou, porušením povinností
a následkami porušenia povinností, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky
11.1.2. v súlade s § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka sa ich záväzkový vzťah založený touto Zmluvou spravuje
Obchodným zákonníkom. Vzťahy touto Zmluvou neupravené sa spravujú Obchodným zákonníkom
11.1.3. spory zo Zmluvy, vrátane sporov týkajúcich sa jej uzavretia a platnosti, patria do právomoci Slovenských
súdov. Strany sa dohodli, že spory zo Zmluvy nie je možné prejednávať pred súdmi iného štátu ako
Slovenskej republiky. V prípade, ak sa Strany zaviazali v tejto Zmluve, alebo sa počas platnosti tejto
Zmluvy zaviažu, že uzavretá Zmluva sa doplní ešte o úpravu určitých otázok, chýbajúci obsah Zmluvy
podľa tejto dohody určí súd, ak nedôjde k jeho dojednaniu Stranami.
11.2. Peňažné záväzky budú zmluvné strany plniť na bankový účet druhej zmluvnej strany uvedený v tejto Zmluve,
pokiaľ pre konkrétnu platbu písomne neoznámi zmluvná strana iný účet (aj uvedením čísla účtu vo vystavenej
faktúre). Ak sa v tejto zmluve uvádza účet, myslí sa tým bankový účet zmluvnej strany uvedený na úvodnej strane
tejto zmluvy alebo bankový účet, ktorý oprávnená zmluvná strana pre konkrétnu platbu oznámi povinnej strane. V
prípade zmeny účtu písomne oznámi zmluvná strana druhej zmluvnej strane jeho zmenu, od tohto momentu je
druhá zmluvná strán povinná plniť na takto uvedený účet. Za oznámenie zmeny účtu sa považuje tiež uvedenie
zmeneného účtu priamo vo faktúre.

12.

Záverečné ustanovenia

12.1. Zmeniť alebo doplniť túto Zmluvu je možné len na základe písomnej dohody Strán, pokiaľ v tejto Zmluve nie je
výslovne dohodnuté, že sa v konkrétnom prípade môže zmeniť aj iným spôsobom. Zmluva nadobúda platnosť
dňom jej podpísania všetkými Stranami, účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení v centrálnom registri
zmlúv vedenom Úradom vlády SR a týmto dňom je pre Strany právne záväzná. Ak zmluva nebude do troch
mesiacov od jej uzavretia zverejnená, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
12.2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným,
nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy, pokiaľ to nevylučuje
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez
zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo
nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere
zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia Zmluvy.
12.3. Strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, Zmluvu uzatvorili po
vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určite a zrozumiteľne, zmluvu neuzavreli
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluva je urobená v predpísanej forme, Zmluvu si pred jej
podpísaním prečítali a na znak súhlasu ju podpísali.
12.4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po jej podpise obdrží každá Strana 2 vyhotovenia.
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V Bratislave dňa __________________

Za Objednávateľa:
Centrum vedecko-technických informácií SR

Za Zhotoviteľa:
Microform s.r.o.

_________________________
Prof.RNDr. Ján Turňa, CSc.

_________________________
Alena Kulíková

riaditeľ CVTI SR
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