VEREJNÁ SÚŤAŽ
Vedecké softvéry umožňujúce pokročilé spracovanie biologických údajov

Zmluva o dodávke vedeckých softvérov č. 717/PK/2014
uzavretá podľa ust. § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a
právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších
predpisov
medzi
1. Nadobúdateľ:
Sídlo:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
(ďalej len „nadobúdateľ“)

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ
Štátna pokladnica
7000064743/8180
00151882
2020798395

2. Dodávateľ:
DWC Slovakia a.s., Bratislava
Sídlo:
Mlynské Nivy 71, 821 05, Bratislava
V zastúpení:
Ing. Peter Axamít
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
IČO:
35 918 501
DIČ:
2021942307
IČ DPH:
SK2021942307
Zapísaný v Obchodnom registri Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č. 4134/B
(Nadobúdateľ a Dodávateľ spolu ďalej ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako
„Zmluvná strana“)
PREAMBULA
A. Nadobúdateľ je príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. CVTI bolo zriadené
Zriaďovacou listinou Ministerstva školstva Slovenskej republiky s účinnosťou od
25. januára 2002.
B. Nadobúdateľ je prijímateľom nenávratného finančného príspevku pre projekt
„Infraštruktúra pre výskum a vývoj – dátové centrum pre výskum a vývoj“ ITMS
kód 26210120001 a 26230120001, financovaného z prostriedkov EÚ a štátneho
rozpočtu, operačného programu Výskum a vývoj (ďalej len „projekt“).
C. Nadobúdateľ ako verejný obstarávateľ zrealizoval pred podpisom tejto zmluvy
postup v zmysle ustanovenia § 50 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov s použitím elektronickej aukcie. Výsledkom elektronickej aukcie, ktorú
verejný obstarávateľ uskutočnil bol výber ponuky s najnižšou cenou, ktorú
predložila spoločnosť DWC Slovakia a.s., Bratislava, IČO: 35 918 501, so
sídlom: Mlynské Nivy 71, 821 05, Bratislava, a to vo výške podľa článku 6 tejto
zmluvy. Ponuka spoločnosti DWC Slovakia a.s. doručená v rámci elektronickej
aukcie tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
ĆLÁNOK 1 – PREDMET ZMLUVY
1.1 Predmetom tejto zmluvy je dodanie tovaru a poskytnutie licencie k používaniu
softvérových produktov (ďalej aj „softvér“) na základe výsledku verejného

VEREJNÁ SÚŤAŽ
Vedecké softvéry umožňujúce pokročilé spracovanie biologických údajov

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

obstarávania zákazky na dodanie tovaru s názvom „Vedecké softvéry
umožňujúce pokročilé spracovanie biologických údajov". Neoddeliteľnou
súčasťou dodávky je aj komplexná implementácia systému, základné
predvedenie a zaškolenie, dokumentácia a 4-ročná rozšírená záruka vrátane
nároku na každú novú uvoľnenú verziu daného špecializovaného softvérového
produktu.
Dodávka softvérových produktov je určená pre Dátové centrum pre výskum a
vývoj v Žiline (ďalej aj ako „DC VaV“) - pre oprávnených užívateľov služieb
Dátového centra pre výskum a vývoj (detailná špecifikácia predmetu plnenia je v
Prílohe č. 2). Oprávnenými užívateľmi služieb Dátového centra pre výskum a
vývoj sú len užívatelia z organizačných zložiek Výskumu a vývoja na vysokých
školách, výskumných ústavoch a Slovenskej akadémie vied v Slovenskej
republike a títo užívatelia z organizačných zložiek Výskumu a vývoja sú
oprávnení tieto služby využívať pre svoju nekomerčnú výskumnú a vývojovú
činnosť.
Obsah dodávky – licencie
Licencie špecializovaných softvérových produktov (vedeckých softvérov) pre
pokročilé spracovanie biologických údajov, v počtoch:
i.
Špecializovaný softvérový produkt pre analýzu genomických dát:
a. 1 x licencia na server,
b. 5 x tenký klient pre používateľov,
c. 1 x administračný klient
ii.
Špecializovaný softvérový produkt pre pokročilú analýzu RNA-Seq
analýz:
a. 1 x licencia na server,
b. multilicencia pre neobmedzený počet používateľov,
c. 1 x administračný klient
iii.
Špecializovaný softvérový produkt pre interpretáciu NGS dát:
a. 1 x licencia na server,
b. 5 x tenký klient pre používateľov,
c. 1 x administračný klient
Obsah dodávky – rozšírená záruka
Dodávateľ poskytuje Nadobúdateľovi rozšírenú záruku po dobu 4 rokov od
dátumu prevzatia dodávky do ostrej prevádzky v rozsahu podľa článku 7 tejto
zmluvy. Rozšírená záruka zahrňuje aj nárok Nadobúdateľa na bezplatné
uvoľnené nové verzie daného špecializovaného produktu počas rozšírenej
záručnej doby.
Obsah dodávky – Komplexná implementácia softvérových produktov
Softvérové produkty budú dodané a implementované v rámci dodania služieb:
a. inštalácie SW komponentov v DC VaV v Žiline,
b. testovania a odstránenia chýb pred ostrou prevádzkou.
Obsah dodávky – školenie používateľov
Dodávateľ poskytne Nadobúdateľovi bezplatné zaškolenie pre používateľov a
správcov v mieste Nadobúdateľa. Termín školenia bude predmetom dohody
medzi Nadobúdateľom a Poskytovateľom.
Obsah dodávky – dokumentácia
Dodávateľ poskytne Nadobúdateľovi v rámci predmetu plnenia nasledovnú
dokumentáciu:
a. Protokol o odovzdaní do ostrej prevádzky s popisom konfigurácie softvérovej
infraštruktúry
b. Školiace materiály
c. Používateľská dokumentácia
d. Dokumentácia správcu
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ĆLÁNOK 2 – MAJETKOVÉ PRÁVA A POSKYTNUTIE LICENCIÍ K POUŽÍVANIU
2.1 Dodávateľ prehlasuje, že je oprávnený na predaj a implementáciu dodávaných
softvérových produktov a
má právo uzatvoriť túto zmluvu v rozsahu
vymedzenom v tejto zmluve a je oprávnený poskytnúť licenciu. V prípade, že sa
toto prehlásenie ukáže v budúcnosti nepravdivým, nadobúdateľ má právo na
náhradu škody, ktorá by mu takýmto nepravdivým vyhlásením bola spôsobená
od dodávateľa, ktorého vyhlásenie sa ukázalo byť nepravdivé.
2.2 Dodávateľ prehlasuje, že navrhnutý a dodaný licenčný model pre jednotlivé
dodávané špecializované softvérové produkty je plne v súlade s platnými
licenčnými pravidlami jednotlivých výrobcov daných softvérových produktov.
2.3 Dodávateľ touto Zmluvou udeľuje Nadobúdateľovi súhlas na použitie
softvérových produktov (diela) všetkými teraz známymi spôsobmi a to najmä
spôsobmi:
a. Poskytnúť užívateľské prístupy registrovaným užívateľom z organizačných
zložiek Výskumu a vývoja na vysokých školách, výskumných ústavoch a
Slovenskej akadémie vied v Slovenskej republike.
b. prezentáciou softvéru pre účely propagácie možností využívania softvéru v
rámci Projektu a v rámci trvalej udržateľnosti aktivít Projektu,
c. Nadobúdateľ môže vyhotoviť rozmnoženinu softvérového produktu (diela) na
nahradenie oprávnene nadobudnutej rozmnoženiny softvérového produktu
(záložná rozmnoženina) pre účely využívania v rámci Projektu a v rámci
trvalej udržateľnosti aktivít Projektu,
d. Nadobúdateľ môže vykonať úpravy alebo preklad, ak je takáto úprava alebo
preklad nevyhnutný na prepojenie softvérového produktu/softvérových
produktov s počítačom na účel a v rozsahu poskytnutej licencie, vrátane
opráv chýb v špecializovanom softvérovom produkte pre účely využívania v
rámci Projektu a v rámci trvalej udržateľnosti aktivít Projektu.
2.4 Nadobúdateľ sa zaväzuje, že sám nebude používať softvérové produkty na iný
účel ako bolo stanovené v rámci verejného obstarávania, resp. ako je stanovené
v tejto zmluve. Dodávateľ udeľuje nadobúdateľovi licenciu na použitie
softvérových produktov v rozsahu vymedzenom v tejto zmluve pričom náklady
na poskytnutie tejto licencie sú započítané v cene za predmet plnenia podľa tejto
zmluvy.
ĆLÁNOK 3 – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
3.1 Dodávateľ môže od zmluvy odstúpiť ak nadobúdateľ neuhradí cenu podľa článku
6 tejto zmluvy a to ani po uplynutí dodatočne stanovenej primeranej lehoty na
úhradu ceny. Dodávateľ v prípade meškania vyzve nadobúdateľa na splnenie si
tejto povinnosti a v prípade nesplnenia v dodatočnej primeranej lehote môže od
zmluvy odstúpiť. V takomto prípade zaniká licencia na softvérové produkty.
3.2 Odstúpenie od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou musí byť druhej
strane písomne doručené s lehotou tri pracovné dni od dňa doručenia
písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy na písomné vyjadrenie sa k
tomuto odstúpeniu od zmluvy. V prípade, ak sa druhá strana nevyjadrí k
písomnému odstúpeniu od zmluvy v tejto lehote, je písomné odstúpenie od tejto
zmluvy účinné prvým nasledujúcim dňom po uplynutí tejto lehoty.
3.3 Nadobúdateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť bez nároku na finančnú
kompenzáciu akýchkoľvek vzniknutých výdavkov dodávateľa ak:
a. v prípade, že softvérový produkt/softvérové produkty majú neodstrániteľnú
chybu, nie sú spôsobilý slúžiť svojmu účelu, nezodpovedajú špecifikácii
uvedenej v prílohe č. 2 aj po tom, ako boli chyby softvérového
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produktu/softvérových produktov odstraňované v súčinnosti oboch zmluvných
strán
b. v prípade, že softvérový produkt/softvérové produkty nemajú všetky
požadované povinné náležitosti uvedené v Súťažných podkladoch, Časť B.1.
Opisu predmetu zákazky
c. bude Dodávateľ bez udania dôvodu a bez ospravedlnenia v omeškaní viac
ako 30 kalendárnych dní s odovzdaním softvérových produktov.
ĆLÁNOK 4 – DOBA POSKYTNUTIA LICENCIE
4.1 Právo používať softvérové produkty tzv. licencia sa poskytuje na dobu 4 rokov
odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí do ostrej prevádzky,
ktorým sa skonštatuje, že „Vedecké softvéry sú plne funkčné a bez závad“ (v
zmysle Prílohy č. 2), nakoľko tento deň sa považuje za určujúci deň vo vzťahu k
dodaniu celkového predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy.
ĆLÁNOK 5 – SPÔSOB PLNENIA ZMLUVY
5.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať nadobúdateľovi hmotné nosiče, na ktorých sú
zaznamenané softvérové produkty a dokumentácia k nim najneskôr do 3
týždňov od účinnosti tejto zmluvy. Dodanie hmotných nosičov bude potvrdené
podpísaním Preberacieho protokolu o dodaní hmotných nosičov oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.
5.2 Dodávateľ softvérové produkty nainštaluje, vykoná príslušné nastavenia
a základné predvedenie, o čom sa vykoná zápis. Funkčnú inštaláciu
softvérových produktov odovzdá spolu s hmotnými nosičmi, o čom bude spísaný
Protokol o odovzdaní a prevzatí do ostrej prevádzky. Odovzdanie prístupových
kódov k administračnej časti softvérových produktov je súčasťou protokolárneho
odovzdávania a preberania softvérových produktov v rámci lehoty dodania
predmetu plnenia tejto Zmluvy podľa článku 1 tejto Zmluvy pred podpísaním
Protokolu o odovzdaní a prevzatí do ostrej prevádzky. Poskytovateľ si započítal
náklady na odovzdávanie prístupových kódov (do administrátorských účtov
systému) do ceny podľa článku 6 tejto Zmluvy.
5.3 Dodávateľ odovzdá softvérové produkty do ostrej prevádzky najneskôr do 12
týždňov od dodania hmotných nosičov, na ktorých sú zaznamenané softvérové
produkty. Po odovzdaní softvérových produktov do ostrej prevádzky začína
plynúť rozšírená záruka podľa bodu 1.4 tejto zmluvy.
5.4 V prípade, ak Dodávateľ nedodrží podmienky bodu 5.3, bude sa to považovať za
závažné porušenie zmluvy a Objednávateľovi vzniká nárok na vrátenie platby za
licencie, fakturovanej v súlade s bodom 6.5 a) podľa bodu 5.1 tejto zmluvy.
5.5 Dodávateľ realizuje predmet plnenia podľa tejto zmluvy osobne, prostredníctvom
svojich zamestnancov a/alebo prostredníctvom tretích osôb. Ak dodávateľ
realizuje predmet plnenia podľa tejto zmluvy prostredníctvom tretích osôb,
zodpovedá akoby plnenia poskytoval sám.
5.6 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať nadobúdateľovi priebežne, minimálne raz
mesačne správy o stave plnenia tejto zmluvy prostredníctvom e-mailu alebo
vždy, keď o to nadobúdateľ dodávateľa požiada.
5.7 V prípade, ak dodávateľ nedodá v lehotách stanovených na základe tejto zmluvy
ktorékoľvek z plnení podľa článku 1 tejto zmluvy, považuje sa to za závažné
porušenie tejto zmluvy.
5.8 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať nadobúdateľovi nevyhnutnú súčinnosť pri
prezentácii výstupov plnenia tejto zmluvy a výstupov projektu.
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5.9 Nadobúdateľ sa zaväzuje, že pre riadne plnenie záväzkov dodávateľa podľa
tejto zmluvy poskytne dodávateľovi bezodplatne potrebnú súčinnosť, a to najmä
tým, že:
a. poskytne potrebný hardvér a softvér podľa technickej špecifikácie
vypracovanej dodávateľom a odsúhlasenej nadobúdateľom,
b. poskytne všetku súčinnosť potrebnú pre vykonanie odovzdávacieho testu.
5.10 Obidve zmluvné strany týmto prehlasujú, že všetky neverejné informácie,
ktoré od seba navzájom získajú budú použité výhradne pre potreby plnenia tejto
zmluvy a považujú sa za dôverné v zmysle § 17 Obchodného zákonníka. Obidve
zmluvné strany sú povinné dodržiavať pred treťou stranou všetky utajenia a
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, ktoré nadobudli v
súvislosti s predmetom plnenia tejto zmluvy v priebehu platnosti tejto zmluvy ako
aj po skončení jej platnosti. Tieto informácie nebudú poskytnuté v žiadnej forme
tretím stranám, pokiaľ nedôjde k písomnej dohode, ktorá by zaobchádzanie s
týmito informáciami upravila iným spôsobom.
5.11 Zmluvné strany sa zaväzujú považovať za dôverné v zmysle § 17
Obchodného zákonníka tiež všetky neverejné informácie získané ústnym
podaním a zachovávať mlčanlivosť o týchto informáciách aj po ukončení
zmluvného vzťahu.
ĆLÁNOK 6 – CENA A PLATBY
6.1 Za plnenie tejto zmluvy prináleží dodávateľovi odmena vo forme peňažného
plnenia. Cena za dodanie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov ako cena pevná. Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a
dodacích podmienok, stanovených vo verejnom obstarávaní, v ponuke
dodávateľa
a
podľa
tejto
zmluvy.
Cena za dodanie predmetu zmluvy je stanovená vo výške 1 023 083,34 EUR
bez DPH/1 227 700,- EUR s DPH slovom jeden milion dvadsaťtritisíc
osemdesiattri
EUR
tridsaťštyri
centov
bez
DPH/.
6.2 Zálohové platby nie sú v zmysle tejto zmluvy prípustné.
6.3 Odmena podľa bodu 6.1. tejto zmluvy je splatná na základe dodávateľom riadne
vystavenej faktúry. Nadobúdateľ sa zaväzuje uhradiť riadne vystavenú faktúru v
troch rovnopisoch najneskôr do 30 dní odo dňa jej prevzatia. Nadobúdateľ sa
zaväzuje uhradiť faktúru bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet
dodávateľa, ktorý je uvedený v tejto zmluve, pričom sa za deň zaplatenia
považuje deň odpísania peňažných prostriedkov z bankového účtu
nadobúdateľa.
6.4 Dodávateľ si do ceny podľa bodu 6.1. tejto zmluvy započítal všetky náklady
spojené s dodaním predmetu tejto zmluvy.
6.5 Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru na základe:
a. podpísaného Preberacieho protokolu o dodaní hmotných nosičov so
softvérovými produktmi a k ním prislúchajúcej dokumentácie podľa bodu 5.1
tejto zmluvy,
b. podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí do ostrej prevádzky podľa
bodu 5.2 tejto zmluvy.
6.6 Platba za predmet dodania podľa tejto zmluvy bude uskutočnená na základe
vyúčtovania dodávateľa formou faktúry podľa bodu 6.5 vyhotovenej v štyroch
rovnopisoch. Faktúra bude daňovým dokladom. Faktúra musí obsahovať
minimálne:
a. obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH dodávateľa
b. meno, sídlo, IČO, DIČ nadobúdateľa
c. číslo tejto Zmluvy
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d. číslo faktúry
e. deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry
f. označenie finančného ústavu a čísla účtu dodávateľa, na ktorý sa má platiť
g. názov a množstvo tovaru
h. fakturovanú cenu celkom v EUR bez DPH
i. podpis oprávnenej osoby dodávateľa
6.7 Prílohou k faktúre je Preberací protokol, resp. Protokol o odovzdaní a prevzatí
do ostrej prevádzky podľa bodu 6.5 vyššie.
6.8 V prípade, že faktúra a jej prílohy nebudú obsahovať náležitosti uvedené v tejto
zmluve, je nadobúdateľ oprávnený ju zamietnuť a vrátiť dodávateľovi na
doplnenie/opravu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová
lehota začne plynúť od začiatku doručením opravenej faktúry nadobúdateľovi.
Rozhodnutie o tom, či bude na základe tejto skutočnosti vystavená
doplnená/opravená faktúra s novou lehotou splatnosti a doplnenými/opravenými
údajmi alebo bude vystavená nová faktúra s novým číslom faktúry je na
dodávateľovi, pričom pri vystavení novej faktúry s novým číslom je povinný
zaslať nadobúdateľovi dobropis na pôvodnú faktúru spolu so zaslaním novej
faktúry s novým číslom.
ĆLÁNOK 7 – ZÁRUKY A ZÁRUČNÁ DOBA
7.1 Dodávateľ poskytuje záruku, že dodané softvérové produkty majú ku dňu
podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí do ostrej prevádzky funkčné vlastnosti
opísané v dokumentácii k nemu. Záručná doba na funkčnosť softvérových
produktov je 4 (štyri) roky a začína plynúť odo dňa podpisu Protokolu o
odovzdaní a prevzatí do ostrej prevádzky oboma zmluvnými stranami.
7.2 Nadobúdateľ má v rámci rozšírenej záručnej doby podľa bodu 7.1 nárok najmä
na:
a. Bezplatný prístup k uvoľneným novým verziám softvérových produktov
(priebežne stiahnutím z technickej časti firemnej webovej stránky),
b. technická podpora poskytovaná telefonicky, e-mailom alebo prístupom na
FAQ publikovanej na technickej časti firemnej webovej stránky,
c. riešenie chýb a chybových hlásení a poskytovanie bezplatných opráv chýb
napr. vo forme bug-fixov, updateov alebo vzdialeného prístupu k zákazníkovi,
d. zaškolenie používateľov podľa požiadavky v rozsahu max. 16 hodín polročne.
7.3 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť odstránenie zisteného nedostatku
softvérového produktu/softvérových produktov, ktorý bráni riadnemu užívaniu
softvérových produktov v zmysle bodu 7.2 písm. c) v primeranom čase v
závislosti od rozsahu a závažnosti závady, najneskôr však do 30 kalendárnych
dní. Odstránenie nedostatku bude zahájené najneskôr nasledujúci pracovný deň
po nahlásení.
7.4 V prípade oprávnených požiadaviek nadobúdateľa na opravu problémov v
záručnej dobe neprináleží dodávateľovi žiadna odmena za vykonaný záručný
servis.
7.5 Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami § 433 a nasl. § 436 a
nasledujúcimi Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti
za chyby.
ĆLÁNOK 8 – SANKCIE
8.1 Dodávateľ a nadobúdateľ sa dohodli, že zmluvná pokuta za nedodržanie termínu
dodania predmetu plnenia podľa bodu 5.1. a 5.3 tejto zmluvy je 0,05% z
nadobúdacej ceny za každý začatý deň nedodržania termínu. Nárok na zmluvnú
pokutu začína plynúť prvým pracovným dňom po dni uplynutia lehoty podľa bodu
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5.1.alebo 5.3 tejto zmluvy. Právo na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu nezaniká
ani v prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, pričom
počítanie dní, za ktoré je nadobúdateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa
tohto odseku sa ukončí v deň účinnosti odstúpenia od zmluvy.
8.2 Dodávateľ nebude v omeškaní s plnením podľa tejto zmluvy, ak záväzok na
plnenie/činnosti vzniknutý podľa tejto zmluvy alebo na jej základe nemohol
riadne a včas splniť pre okolnosti, ktoré po uzatvorení tejto zmluvy vznikli v
dôsledku ním nepredvídateľných a neodvrátiteľných okolností vylučujúcich
zodpovednosť; lehoty na plnenie/činnosti dodávateľa sa predĺžia o dobu trvania
takýchto okolností po vzájomnej dohode zmluvných strán.
8.3 Dodávateľ taktiež nebude v omeškaní s plnením podľa tejto zmluvy, ak jeho
záväzok na plnenie/činnosti podľa tejto zmluvy nemohol byť riadne a včas
splnený pre to, že nadobúdateľ mu, z akéhokoľvek dôvodu, riadne a včas
preukázateľne neposkytol súčinnosť podľa tejto zmluvy; lehoty pre
plnenia/činnosti dodávateľa podľa tejto zmluvy sa predĺžia o dobu trvania
preukázateľne neposkytnutej súčinnosti.
ĆLÁNOK 9 – KONTROLA
9.1 Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov
štrukturálnych fondov EÚ, dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly a
poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať
kontrolu podľa zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskej únie v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 528/2008“)
a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006, resp. subjektom a
osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa zákona č. 528/2008 a podľa
článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 na výkon kontroly. Za
strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží
dodávateľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie. Dodávateľ je povinný
predovšetkým oznámiť nákladovú štruktúru plnenia zákazky na základe
požiadavky nadobúdateľa alebo oprávneného orgánu alebo nimi poverených
subjektov a osôb, dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru
za účelom doloženia požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tohto
bodu zmluvy.
9.2 Nesplnenie povinností dodávateľa v zmysle tohto bodu zmluvy, t.j. nestrpenie
kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo
strany dodávateľa v zmysle tohto článku zmluvy sa považuje za podstatné
porušenie tejto zmluvy. Dodávateľ je povinný nahradiť nadobúdateľovi škodu
vzniknutú porušením povinností dodávateľa stanovených v tomto bode zmluvy.
Povinnosti v zmysle tohto dobu zmluvy má dodávateľ po dobu upravenú
všeobecne záväznými pravidlami pre implementáciu projektov zo štrukturálnych
fondov EÚ v programovom období 2007-2013 (minimálne do 31. augusta 2021).
ĆLÁNOK 10 – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv,
ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. Dodávateľ súhlasí so zverejnením
tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.
10.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa jej účinnosti až do dňa
úplného dodania predmetu zmluvy a uplynutia všetkých zákonných a touto
zmluvou poskytnutých záruk za akosť a plnú funkčnosť predmetu zmluvy s
možnosťou predĺženia doby platnosti tejto zmluvy na základe dohody
zmluvných strán.
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10.3 Túto zmluvu, okrem splnenia záväzkov v nej obsiahnutých a uplynutí doby jej
trvania, možno ukončiť výlučne dohodou zmluvných strán.
10.4 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať výlučne formou písomných
dodatkov, datovaných a podpísaných oboma zmluvnými stranami.
10.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
a. Príloha č.1 – Cenník
b. Príloha č.2 – Detailná špecifikácia predmetu plnenia
10.6 V prípade rozporu medzi znením zmluvy a jej príloh sa záväzkový vzťah medzi
zmluvnými stranami spravuje znením zmluvy.
10.7 Pre túto zmluvu platia všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej
republiky. Akékoľvek prípadné spory týkajúce sa tejto zmluvy alebo inak
súvisiace s touto zmluvou budú prednostne riešené rokovaním a dohodou
zmluvných strán. Ak nebudú takto v primeranej lehote v dĺžke najmenej 60 dní
vyriešené, môžu byť predložené na rozhodnutie príslušnému súdu Slovenskej
republiky.
10.8 Dodávateľ berie na vedomie, že nadobúdateľ je v zmysle zákona č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a 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 povinný zverejňovať informácie, ktoré
sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií. Na
základe tejto skutočnosti dodávateľ výslovne súhlasí so zverejnením tejto
zmluvy podľa osobitého predpisu, ako aj ponuky v Centrálnom registri
dokumentov z verejného obstarávania. Tento súhlas udeľuje dodávateľ bez
akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia. Všetky údaje uvedené na
elektronickom nosiči, ktoré dodávateľ predložil v ponuke budú považované
podľa § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov za predložené spolu so súhlasom dodávateľa na ich
spracovanie nadobúdateľom a osobami na to určenými podľa osobitných
predpisov.
10.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva neobsahuje žiadne chránené informácie,
ktoré sa nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení 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
a za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú
súhlas s jej zverejnením.
10.10 Dodávateľ je pri realizácii predmetu zmluvy viazaný zákonom č. 528/2008 Z. z.
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších
predpisov a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
10.11 Za účelom realizácie oprávnenosti výdavkov, monitoringu a dokumentácie
realizácie plnenia podľa tejto zmluvy je nadobúdateľ oprávnený bezodplatne
požadovať od dodávateľa predloženie dokumentácie o vykonaní jednotlivých
bodov predmetu zmluvy počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
10.12 Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť túto zmluvu ako celok
alebo akúkoľvek jej časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany.
10.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že prejavy ich vôle sú dostatočne zrozumiteľné a
určité a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluva je uzavretá na základe
slobodného prejavu vôle zmluvných strán a na znak súhlasu s jej obsahom
zmluvnými stranami podpísaná.
10.14 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane
nadobúdateľ a dva dodávateľ.
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V Bratislave dňa: 23.4.2014
Za Nadobúdateľa:

__________________________
Centrum vedecko-technických
informácií Slovenskej republiky
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. – gen. riaditeľ

Za Dodávateľa:

_____________________________
DWC Slovakia a.s.
Ing. Peter Axamít
Člen predstavenstva

