Reg. číslo SBA: 222/2014/KGR

Príkazná zmluva
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)
Článok I.
Zmluvné strany
1.

Príkazca
Názov:
Sídlo:
IČO:
štatutárny zástupca:

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
00 151 882
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ
(ďalej len „Príkazca“)

2.

Príkazník
Názov:
Sídlo:
IČO:
štatutárny zástupca:

Slovak Business Agency
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
30 845 301
Ing. Branislav Šafárik, generálny riaditeľ
(ďalej len „Príkazník“)

(ďalej spolu Príkazca a Príkazník aj ako „Zmluvné strany“)
Článok II.
Predmet Zmluvy
1.

Príkazník sa touto Zmluvou zaväzuje, že pre Príkazcu obstará bezodplatne vo svojom
mene na účet Príkazcu spoločné verejné obstarávanie na nasledovný predmet zákazky:
Komplexný informačný systém s portálovým
rozhraním na poskytovanie
expertných podporných služieb vedeckej komunite a MSP (ďalej len „Príkaz“),
výsledkom ktorého bude uzatvorenie Zmluvy o dielo medzi Príkazcom a Príkazníkom
ako objednávateľom predmetu zákazky a úspešným uchádzačom ako zhotoviteľom
predmetu zákazky (ďalej len „Zmluva o dielo“).

2.

Príkazník je povinný konať pri plnení Príkazu podľa svojich schopností a znalostí tak,
aby Príkaz bol vykonaný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne
záväznými právnymi predpismi, a aby obstaraný predmet zákazky bol v súlade
s podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

3.

Príkazník sa zaväzuje pri plnení príkazu postupovať v súlade s listom Ministerstva
školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) č.
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2014-20/12596:156:35 zo dňa 11.03.2014, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy ako aj
všetkými pokynmi a stanoviskami Ministerstva týkajúcimi sa predmetu plnenia podľa
tejto Zmluvy. Porušenie povinnosti uvedenej v tomto bode sa považuje za hrubé
porušenie povinností Príkazníka. Príkazca zodpovedá za škodu vzniknutú porušením
povinnosti uvedenej v tomto bode.
4.

Príkazník je oprávnený vykonať Príkaz aj prostredníctvom svojich zamestnancov ako aj
prostredníctvom externých subjektov, ktorí majú dostatočné odborné znalosti
a skúsenosti, a ktorým Príkazník zverí vykonanie Príkazu a/alebo čiastkových činností
potrebných na vykonanie Príkazu. Ak Príkazník zverí vykonanie Príkazu a/alebo
čiastkových činností potrebných na vykonanie Príkazu inému, zodpovedá Príkazník,
akoby Príkaz vykonával sám.
Článok III.
Osobitné ustanovenia

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Príkaz sa považuje za splnený uzatvorením Zmluvy o dielo
v zmysle článku II. bod 1. tejto Zmluvy.

2.

Príkazník je povinný podať Príkazcovi na jeho žiadosť všetky správy a dokumenty o
postupe plnenia Príkazu a previesť na Príkazcu všetok úžitok z vykonaného Príkazu,
pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

3.

Príkazník je povinný pri plnení Príkazu konať tak, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu
dobrého mena Príkazcu.

4.

Príkazca je povinný poskytnúť Príkazníkovi všetku súčinnosť potrebnú pre splnenie
Príkazu a to predovšetkým poskytnúť všetky relevantné informácie, potvrdenia
a dokumenty nevyhnutne potrebné na splnenie Príkazu.

5.

Príkazca nie je povinný: (i) poskytnúť Príkazníkovi žiadne prostriedky na splnenie
Príkazu ani (ii) nahradiť Príkazníkovi žiadne náklady vynaložené pri vykonávaní Príkazu,
ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

6.

Príkazca nie je povinný poskytnúť Príkazníkovi odmenu za splnenie Príkazu.

7.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia týkajúca sa vecného plnenia tejto Zmluvy sa
môže realizovať aj prostredníctvom určených osôb zodpovedných za vecné plnenie tejto
Zmluvy. Zmluvné strany pri podpise Zmluvy určili nasledovné svoje osoby zodpovedné
za vecné plnenie Zmluvy:
 za
Príkazcu:
Ing.
Alžbeta
Pajchortová,
projektový
manažér;
 za Príkazníka:

8.

Ing.

Miroslav

Dunajčín,

finančný

riaditeľ,

Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže kedykoľvek určiť inú svoju osobu zodpovednú za
vecné plnenie tejto Zmluvy, a to bez toho, aby bolo potrebné meniť obsah tejto Zmluvy
podľa ustanovenia Článku IV. bod 5. Zmluvy, pokiaľ to písomne oznámia druhej
Zmluvnej strane.

Príkazná zmluva: CVTI SR/ SBA

2/3

Reg. číslo SBA: 222/2014/KGR

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1.

Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, riadi sa táto Zmluva, práva a povinnosti
Zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a s ňou súvisiace,
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

2.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do splnenia Príkazu, najdlhšie však do
31. 12. 2015.

3.

Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade
porušenia akejkoľvek povinnosti obsiahnutej v tejto Zmluve a/alebo v prípadoch, ktoré
ustanovuje Občiansky zákonník. Odstúpenie je účinné doručením druhej zmluvnej strane.
Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

4.

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou
v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
(skrátený názov) v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudne platnosť dňom jej
podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že obsah tejto Zmluvy je možné meniť len formou písomných
dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ak táto Zmluva
neustanovuje inak.

6.

Táto Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch v rozsahu 3 (troch) strán, z ktorých
každá Zmluvná strana obdrží 2 (dva) rovnopisy Zmluvy.

7.

Prípadné spory medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy sa budú riešiť
prednostne vzájomnou dohodou.

8.

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, nie v tiesni ani
za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju Zmluvné strany
podpisujú.

V Bratislave dňa 13.10.2014

V Bratislave dňa 13.10.2014

Za Príkazníka:

Za Príkazcu:

.............................................
Slovak Business Agency
Ing. Branislav Šafárik
generálny riaditeľ

................................................
Centrum vedecko-technických informácií SR
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
generálny riaditeľ
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