




























Príloha č. 1 
Zmluvy o dielo na dodávku Vežového simulátora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technická špecifikácia objednávateľa 
 
 
 
 

Nezverejňuje sa 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 
 

Zmluvy o dielo na dodávku Vežového simulátora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technická špecifikácia zhotoviteľa 
 
 
 
 

Nezverejňuje sa 
 
 
 
 
 
 

 



Príloha č. 3 
Zmluvy o dielo na dodávku Vežového simulátora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cenová špecifikácia 
 

(vrátane opcií) 
 
 
 
 

Nezverejňuje sa 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 4 
Zmluvy o dielo na dodávku Vežového simulátora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmonogram 
 
 



ID
WBS

Task Name Start Finish Resource
Names

Actual Work

1 1 Slovakia Fri 03/04/09 Thu 17/12/09 0 hrs

2 1.1 Milestones Fri 03/04/09 Tue 15/12/09 0 hrs

3 1.1.1 Contract Milestones Fri 03/04/09 Tue 15/12/09 0 hrs

4 1.1.1.1 Contract Effective Date Fri 03/04/09 Fri 03/04/09 0 hrs

5 1.1.1.2 Phase 1 Fri 03/04/09 Thu 23/07/09 0 hrs

6 1.1.1.2.1 Project Schedule delivery Fri 03/04/09 Fri 03/04/09 0 hrs

7 1.1.1.2.2 Design Review Wed 06/05/09 Wed 06/05/09 0 hrs

8 1.1.1.2.3 Delivery of Hardware to Slovakia Wed 15/07/09 Wed 15/07/09 0 hrs

9 1.1.1.2.4 Installation Mon 20/07/09 Mon 20/07/09 0 hrs

10 1.1.1.2.5 SAT-1 Thu 23/07/09 Thu 23/07/09 0 hrs

11 1.1.1.3 Phase 2 Fri 21/08/09 Tue 15/12/09 0 hrs

12 1.1.1.3.1 ATD Delivery Fri 21/08/09 Fri 21/08/09 0 hrs

13 1.1.1.3.2 FAT Fri 18/09/09 Fri 18/09/09 0 hrs

14 1.1.1.3.3 Delivery of Hardware from Montreal to Slovakia Tue 20/10/09 Tue 20/10/09 0 hrs

15 1.1.1.3.4 Installation Mon 02/11/09 Mon 02/11/09 0 hrs

16 1.1.1.3.5 SAT 2 Tue 15/12/09 Tue 15/12/09 0 hrs

17 1.1.1.3.6 Training Thu 26/11/09 Thu 26/11/09 0 hrs

18 1.2 Project Management Fri 03/04/09 Wed 16/12/09 0 hrs

27 1.3 Quality Assurance Fri 03/04/09 Mon 23/11/09 0 hrs

30 1.4 In-House Activities Fri 03/04/09 Wed 07/10/09 0 hrs

31 1.4.1 Databases Modeling Fri 03/04/09 Wed 07/10/09 0 hrs

32 1.4.1.1 Site Survey Fri 03/04/09 Thu 09/04/09 0 hrs

34 1.4.1.2 VDB Development Fri 03/04/09 Wed 07/10/09 0 hrs

37 1.4.1.3 Modeling Validation Fri 03/04/09 Tue 21/04/09 SME 0 hrs

38 1.5 Production Fri 03/04/09 Thu 17/12/09 0 hrs

39 1.5.1 Phase 1 (Lend System) Fri 03/04/09 Mon 23/11/09 0 hrs

40 1.5.1.1 In-House Activities Fri 03/04/09 Wed 15/07/09 0 hrs

41 1.5.1.1.1 BOM Fri 03/04/09 Thu 09/04/09 PTL 0 hrs

42 1.5.1.1.2 Procurement Fri 03/04/09 Thu 16/04/09 0 hrs

44 1.5.1.1.3 Installation & Configuration Mon 15/06/09 Thu 25/06/09 0 hrs

47 1.5.1.1.4 Validation Fri 26/06/09 Fri 26/06/09 0 hrs

49 1.5.1.1.5 Packing & Shipping Mon 29/06/09 Wed 15/07/09 0 hrs

53 1.5.1.2 On-Site Activities Thu 16/07/09 Mon 23/11/09 0 hrs

54 1.5.1.2.1 Installation Thu 16/07/09 Mon 20/07/09 0 hrs

56 1.5.1.2.2 Pre SAT Tue 21/07/09 Tue 21/07/09 0 hrs

59 1.5.1.2.3 SAT-1 Wed 22/07/09 Thu 23/07/09 0 hrs

62 1.5.1.2.4 Training Fri 24/07/09 Fri 31/07/09 0 hrs

63 1.5.1.2.4.1 Maintenance Fri 24/07/09 Fri 24/07/09 PTL 0 hrs

64 1.5.1.2.4.2 Operational Mon 27/07/09 Fri 31/07/09 SME 0 hrs

65 1.5.1.2.5 Post-SAT Activities Mon 27/07/09 Mon 23/11/09 0 hrs

68 1.5.2 Phase 2 Fri 03/04/09 Thu 17/12/09 0 hrs

69 1.5.2.1 In-House Activities Fri 03/04/09 Mon 26/10/09 0 hrs

70 1.5.2.1.1 Site Survey Fri 03/04/09 Wed 08/04/09 PTL 0 hrs

71 1.5.2.1.2 Documentation Fri 03/04/09 Wed 22/07/09 0 hrs

76 1.5.2.1.3 Design Review Thu 23/07/09 Fri 24/07/09 0 hrs

77 1.5.2.1.4 Procurement Thu 23/07/09 Mon 26/10/09 0 hrs

82 1.5.2.1.5 Installation & Configuration Thu 30/07/09 Wed 02/09/09 0 hrs

85 1.5.2.1.6 Validation Mon 27/07/09 Fri 18/09/09 0 hrs

93 1.5.2.1.7 Packing & Shipping Mon 21/09/09 Mon 19/10/09 0 hrs

97 1.5.2.2 On-Site Activities Tue 20/10/09 Thu 17/12/09 0 hrs

98 1.5.2.2.1 Ready for Install Tue 20/10/09 Tue 20/10/09 0 hrs

99 1.5.2.2.2 Installation Wed 21/10/09 Fri 30/10/09 0 hrs

101 1.5.2.2.3 Pre SAT Mon 02/11/09 Thu 05/11/09 0 hrs

104 1.5.2.2.4 SAT Fri 06/11/09 Tue 17/11/09 0 hrs

107 1.5.2.2.5 Training Wed 18/11/09 Thu 17/12/09 0 hrs

108 1.5.2.2.5.1 Maintenance Wed 18/11/09 Wed 18/11/09 PTL[400%] 0 hrs

109 1.5.2.2.5.2 Operational Thu 19/11/09 Wed 25/11/09 SME[200%] 0 hrs

110 1.5.2.2.5.3 Off Thu 26/11/09 Wed 09/12/09 0 hrs

111 1.5.2.2.5.4 Maintenance Thu 10/12/09 Thu 10/12/09 PTL 0 hrs

112 1.5.2.2.5.5 Operational Fri 11/12/09 Thu 17/12/09 SME 0 hrs

113 1.5.2.2.6 Post-SAT Activities Wed 18/11/09 Wed 18/11/09 0 hrs
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Príloha č. 6 
Zmluvy o dielo na dodávku Vežového simulátora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh zmluvy na poskytovanie pozáručného servisu 
 
 



Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik  

 

 
NÁVRHU ZMLUVY NA POSKYTOVANIE POZÁRUČNÉHO SERVISU uzatváranej podľa § 269 
ods. 2 a § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) 
 
 
1. Zmluvné strany 
 

 
Poskytovateľ  Adacel Inc. 

Matte Blvd. 4005, Suite E 
Brossard, Quebec 
Canada, J4Y 2P4 
 
Zastúpený:  Jean MacGibbon, Riaditeľ – Medzinárodné 

Zmluvy 
  
Obchodný register:  Canada 
Registračné číslo 352681-0 
IČO: 352681-0 
DIČ: 88623 5225 RT0001 
IČ DPH: Nie je k dispozícii 
Bankové spojenie:   ................................  
číslo účtu: ...................... 
 

 
 

Objednávateľ: Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 
Letisko M.R. Štefánika, 823 07 Bratislava 
 
Zastúpený: Ing. Roman Bíro, PhD., riaditeľ  
 
Obchodný register:  Okresný súd Bratislava 1 
Oddiel:  Pš 
Vložka číslo:  418/B   
IČO: 35778458 
DIČ: 2020244699 
IČ DPH: SK2020244699 
Bankové spojenie:  ................................ 
číslo účtu:  ............................  
IBAN: ...........................................................   

 
 
2. Predmet zmluvy 
 
2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok ustanovených v tejto zmluve poskytovať 

objednávateľovi servisné služby na vežový simulátor (ďalej len „systém“) dodaný na základe 
zmluvy o dielo č........................... 
Podmienky ustanovené v tejto zmluve sa budú vzťahovať aj na opcie, ktoré sú súčasťou zmluvy 
o dielo..................., ak ich objednávateľ uplatní. Táto zmluva bude rozšírená o poskytovanie 
servisných služieb pre uplatnené opcie.  

2.2 Súčasťou poskytovaných servisných služieb sú: 
2.2.1 Základná podpora 
2.2.2 Oprava dielov 
2.2.3 Asistencia na mieste 
2.2.4 Ostatné služby 
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2.3 Popis a definícia služieb poskytovaných poskytovateľom v rámci predmetu tejto zmluvy sú 
uvedené v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2.4 Zoznam produktov, ktorých sa týka predmet tejto zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 2, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2.5 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za poskytovanie týchto služieb dohodnutú 
odplatu podľa dohodnutých zmluvných podmienok, špecifikovaných v článku 5. tejto zmluvy. 

2.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade zmeny na prevádzkové požiadavky systému na 
zmenu zmluvných podmienok formou dodatku k tejto zmluve. 

 
 
3. Miesto plnenia predmetu zmluvy 
 
3.3 Miesto plnenia predmetu zmluvy: Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny 

podnik, Letisko M.R. Štefánika, 823 07 Bratislava 
 
 
4. Cena predmetu zmluvy 
4.1. Cena predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení 

neskorších predpisov takto: 
4.1.1 paušálny ročný poplatok, ktorý v sebe zahŕňa náklady poskytovateľa na poskytovanie 

Základnej podpory, za obdobie od 1. januára príslušného roku do 31. decembra 
príslušného roku vo výške: 

 
4.1.2 cena za opravu dielov, asistenciu na mieste a ostatné služby bude fakturovaná na základe 

skutočne vykonaných služieb podľa cenníka servisných služieb uvedeného v Prílohe č. 4 
tejto zmluvy 

 
4.2 V cene nie sú zahrnuté poplatky, clo  a DPH, ktoré na území Slovenskej republiky platí 

objednávateľ. 
4.3 Cena predmetu zmluvy môže byť zmenená iba spôsobom uvedeným v Prílohe č. 5 tejto zmluvy 

vždy ku koncu kalendárneho roka  formou dodatku k zmluve. 
4.4 Cena predmetu zmluvy môže byť zmenená v prípade zmeny produktov, ktorých sa týka 

predmet zmluvy uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 
 
 
5 Platobné podmienky 
5.1 Platby za predmet zmluvy bude objednávateľ uhrádzať v súlade s nasledovnými platobnými 

podmienkami: 
5.1.1 Platba za paušálny poplatok špecifikovaná v bode 4.1.1 na príslušný kalendárny rok bude 

uskutočňovaná v nasledovných termínoch: 
5.1.1.1 1.januára príslušného kalendárneho roka vo výške 50 % ceny za aktuálny rok  

na základe faktúry vystavenej poskytovateľom  
5.1.1.2 1.júla príslušného kalendárneho roka vo výške 50 % ceny za aktuálny rok  

na základe faktúry vystavenej poskytovateľom  
5.1.1.3 V  kalendárnom roku, v ktorom bude podpísaná táto zmluva, je splatná aj pomerná 

časť ceny za paušálny poplatok, teda cena prepočítaná od dátumu podpisu zmluvy po 
31. december príslušného roku (na základe 365 dní/rok), v termínoch podľa bodu 
5.1.1.1 a 5.1.1.2 

5.1.2 Platby za servisné služby špecifikované v bodoch 2.2.2. 2.2.3 a 2.2.4 budú uskutočňované 
na základe faktúry vystavenej poskytovateľom. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je 
objednávka a objednávateľom potvrdený výkaz služieb, ktoré poskytovateľ v súlade 
s touto zmluvou pre objednávateľa vykonal.  
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5.2 Všetky platby sa uskutočnia priamym bankovým prevodom na bankový účet poskytovateľa 
vedený v banke ....................................................................................................................... 
................................ (názov a presná adresa) na číslo účtu ............................ 

5.3 Fakturácia a splatnosť faktúr. 
5.3.1 Všetky faktúry budú vystavované v EUR. 
5.3.2 Splatnosť faktúr je do 30 dní od dátumu doručenia faktúry objednávateľovi. 
5.3.3 Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti: názov a sídlo poskytovateľa a objednávateľa, 

bankové spojenie, registračné číslo pre DPH, ak je pridelené, fakturovanú sumu podľa 
platobných podmienok. 

5.3.4 Objednávateľ má právo vrátiť nesprávne vystavenú faktúru po formálnej stránke, 
nesprávneho fakturovania zmluvnej ceny alebo nepredloženia dokladov k faktúre podľa 
bodu 5.1.2. Dátum splatnosti opravenej faktúry je do 30 dní od dátumu jej doručenia 
objednávateľovi. 

5.3.5 Všetky faktúry musia byť vyhotovené v zmysle platnej legislatívy v čase realizácie 
zmluvy. 

 
 
6 Dane 
6.1 Všetky dane a poplatky v krajine poskytovateľa platí poskytovateľ. 
6.2 Všetky dane a poplatky v krajine objednávateľa platí objednávateľ. 
6.3 Všetky platobné podmienky podľa tejto zmluvy budú podliehať daňovým zákonom Slovenskej 

republiky. V prípade zmeny daňovej legislatívy sa bude postupovať podľa platných zákonov 
a ich zmien v čase realizácie zmluvy. 

6.4 Obidve zmluvné strany súhlasia s tým, že pri plnení zmluvy sa bude postupovať podľa Zmluvy 
o zabránení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou a štátom poskytovateľa, ak takáto 
zmluva medzi týmito štátmi existuje a ak sa táto Zmluva o zabránení dvojitého zdanenia 
vzťahuje na plnenie predmetu tejto zmluvy. 

6.5 V prípade, že poskytovateľ nemá sídlo v štáte objednávateľa, zmluvná cena neobsahuje DPH. 
Povinnosť zaplatiť clo a DPH v tomto prípade prechádza na objednávateľa pri prijatí/vyclení 
tovaru. 

6.6 Poskytovateľ potvrdzuje, že má sídlo (daňový domicil) v Brossard, Quebec, Canada 
 Daňové registračné číslo poskytovateľa je: 88623 5225 RT0001 

6.7 Objednávateľ potvrdzuje, že má sídlo (daňový domicil) v Slovenskej republike. 
6.8 Daňové registračné číslo objednávateľa je:  SK2020244699. 
6.9 V prípade, že poskytovateľ má sídlo v krajine, ktorá je členom Európskej únie, fakturácia bude 

realizovaná podľa pravidiel Európskej únie. Dodávky budú realizované podľa pravidiel pre 
pohyb intrakomunitárneho tovaru. 

 
 
7 Práva a povinnosti poskytovateľa 
 
7.1 Poskytovateľ zabezpečí, aby pre poskytované servisné služby podľa tejto zmluvy boli 

k dispozícii zamestnanci poskytovateľa s príslušným know-how pre vežový simulátor. 
7.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pozáručnú podporu na systém špecifikovaný v Prílohe č. 2 

tejto zmluvy na dobu minimálne 8 rokov po podpise tejto zmluvy. 
7.3 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť Hot-line počas dohodnutej prevádzkovej doby podľa 

Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Počas prevádzkovej doby Hotline sa poskytovateľ zaväzuje 
prostredníctvom svojho pracovníka prijímať, riešiť a informovať kontaktnú osobu 
objednávateľa, ktorá nahlasovala problém, o príjme problému a riešení problému. 

7.4 Pre každý problém prevzatý poskytovateľom v rámci Hot-line je poskytovateľ povinný 
zabezpečiť zásah na jeho odstránenie v lehotách definovaných v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

7.5 Ak z technických príčin nie je možné odstránenie nahlásenej poruchy v lehotách definovaných 
v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, je poskytovateľ povinný urobiť v tej istej lehote zodpovedajúce 
opatrenia na odstránenie poruchy čo najskôr a upovedomiť o tom objednávateľa. 

Verajná súťaž – Vežový simulátor - Obchodné podmienky pre pozáručný servis  3/14 



Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik  

 

 
7.6 Vstup zamestnancov poskytovateľa do objektov objednávateľa sa bude realizovať podľa 

internej smernice objednávateľa a v súlade s predpismi o  bezpečnosti a ochrane zdravia 
a požiarnymi poplachovými smernicami. Zamestnanci objednávateľa budú oboznámení 
zhotoviteľom s uvedenými smernicami a predpismi (Príloha č. 6 Bezpečnosť a ochrana zdravia 
pri práci). 

7.7 Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade potreby poskytnúť objednávateľovi, resp. lokálnemu 
poskytovateľovi pozáručného servisu na HW a OS, na ktorom je systém prevádzkovaný, 
súčinnosť pri riešení problémov v rámci systému.  

7.8 .......................... 
 
 
 
8 Práva a povinnosti objednávateľa 
 
8.1 Objednávateľ nahlasuje vzniknuté problémy počas prevádzkovej doby Hot-line pre príslušnú 

kategóriu porúch a to telefonicky, faxom alebo elektronickou poštou (Adacel Support Center 
telefónne číslo: ........................, faxové číslo: .............................  web: .................... ). 
Objednávateľ si vyhradzuje právo výberu spôsobu nahlasovania problému. Pri nahlásení 
problému je objednávateľ povinný uviesť všetky poskytovateľom požadované údaje: Podrobný 
popis problému a postupu, ktorý je potrebné nasledovať v prípade odhaľovania a odstraňovania 
problému. 

8.2 Nahlásením problému spôsobom uvedeným v bode 8.1. tejto zmluvy a oznámením všetkých 
požadovaných údajov sa problém nahlásený objednávateľom považuje za prevzatý a začínajú 
plynúť lehoty definované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy – „Definície základných pojmov 
a poskytovaných služieb“. 

8.3 Kontaktné osoby oprávnené nahlasovať problémy v mene objednávateľa sú uvedené v Prílohe 
č. 3 tejto zmluvy – „Zoznam kontaktných osôb“. V prípade zmeny v zozname kontaktných osôb 
je objednávateľ povinný túto zmenu bez zbytočného odkladu písomne ohlásiť poskytovateľov. 

8.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo nahlasovať poruchy na úrovni technickej obsluhy.  
8.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo zaradiť nahlasovanú poruchu do príslušnej kategórie porúch 

uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
8.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo požiadať poskytovateľa o riešenie nahláseného problému 

priamo na mieste. 
8.7 Objednávateľ si môže uplatniť reklamáciu na skryté vady SW, ktoré nemohol zistiť počas 

záručnej lehoty. 
8.8 .................. 
 
 
 
9 Práva duševného vlastníctva 
 
9.1 Práva duševného vlastníctva a autorské práva na celú dokumentáciu, software 

a mikroprogramové vybavenie alebo odovzdávané údaje ostanú udelené Zmluvnej strane, ktorá 
ich vysiela (alebo príslušným osobám udeľujúcim licenciu) a budú rešpektované a ostanú 
nedotknuté Zmluvnou stranou, ktorá ich prijíma, počas plnenia svojich zmluvných záväzkov 
podľa tejto zmluvy a následne. 

 
 
10 Záruka 
 
10.1 Poskytovateľ ručí, že všetky služby poskytované v rámci tejto zmluvy bude vykonávať v súlade 

s technickými normami a normami kvality poskytovateľa a s požiadavkami dohodnutými v tejto 
zmluve. V prípade akéhokoľvek neplnenia týchto noriem alebo požiadaviek, poskytovateľ sa 
zaväzuje odstrániť takýto nedostatok bezodplatne pre objednávateľa, ak sa takýto nedostatok 
ohlási do 12 mesiacov  od vykonania príslušnej služby. 
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11 Utajenie  
11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že informácie a dokumenty získané počas alebo v súvislosti 

s plnením tejto zmluvy, sú dôverné, ak sú takto označené a zmluvné strany ich považujú za 
svoje obchodné tajomstvo v zmysle § 17 a nasl. Obchodného zákonníka. 
Zmluvné strany sa týmto zaväzujú takéto informácie a dokumenty neposkytnúť, ani neumožniť 
ich sprístupnenie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany žiadnym 
tretím osobám, či už vedome alebo nevedome, tak počas trvania vzájomných zmluvných 
vzťahov, ako aj po ich skončení. Zmluvné strany sa zaväzujú nepoužiť získané dokumenty 
a informácie za iným účelom ako je uvedený v tejto zmluve. 

 
 
12 Vyššia moc 
12.1 Okolnosti, ktoré zbavujú zodpovednosti: 

12.1.1 Zmluvné strany sú oslobodené od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie 
zmluvných povinností v prípadoch vyššej moci. Pokiaľ účinky vyššej moci netrvajú 
dlhšie ako 6 mesiacov, zmluvné strany sú povinné dodržať zmluvu, pričom sa dodacie a 
iné lehoty predlžujú o dobu trvania vyššej moci.  

12.1.2 Okolnosťami vyššej moci sa rozumejú také okolnosti, ktoré vznikli po podpise zmluvy 
v dôsledku zo strany zmluvných strán nepredvídaných, nepredvídateľných a 
neodvrátiteľných udalostí mimoriadneho charakteru, prírodné a podobné katastrofy, 
výluky a štrajky, ktoré sa neobmedzujú len na jeden závod. 

12.1.3 Za prípady vyššej moci sa však nepovažuje omeškanie dodávky zo strany 
subdodávateľa. 

12.1.4 V prípade vyššej moci sú zmluvné strany povinné informovať sa faxom v priebehu 10 
dní o vzniku a zániku vyššej moci a tiež ich písomne potvrdiť a preukázať. V prípade 
nedodržania tejto povinnosti nemajú zmluvné strany právo odvolávať sa na vyššiu moc. 

 
 
13 Zmluvné pokuty  
13.1 V prípade, že poskytovateľ neodstráni poruchu podľa dohodnutých podmienok tejto zmluvy 

alebo nenastúpi v dohodnutej lehote na odstránenie poruchy, je objednávateľ oprávnený 
fakturovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň 
omeškania odstránenia poruchy alebo nástupu na jej odstránenie..  

13.2 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry ani po 14 dňovej čakacej lehote, vzniká 
poskytovateľovi právo fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej čiastky za 
každý, aj začatý deň omeškania, avšak najviac 5 % z fakturovanej sumy. 

13.3 Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 
 
 
14 Ručenie za škody a odškodnenie 
14.1 Poskytovateľ ručí za každú škodu, ktorú spôsobí svojim neodborným zásahom alebo porušením 

povinnosti. Takéto škody bude v plnej výške znášať poskytovateľ, pokiaľ sa zodpovednosti 
nezbaví. 

14.2 Objednávateľ uplatní nárok na odškodnenie pri porušení povinnosti poskytovateľa podľa článku 
17. a článku  20. tejto zmluvy. 

14.3 Poskytovateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s plnením 
povinností a záväzkov poskytovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a takéto škody musia byť 
kryté. 

14.4 Poskytovateľ má uzavretú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škody s  poisťovňou 
....................................... výška plnenia ............... kanadských dolárov, doba platnosti zmluvy 
31. októbra 2009 . V prípade, že poistná zmluva je uzatvorená na kratšiu dobu, ako je doba 
trvania tejto zmluvy, poskytovateľ sa zaväzuje počas platnosti poistnú zmluvu obnovovať tak, 
aby bola platná po celú dobu plnenia tejto zmluvy. 

14.5 Odškodnenie môže byť poskytnuté maximálne vo výške, ktorá je krytá poistením všeobecnej 
zodpovednosti poskytovateľa. 
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14.6 Poskytovateľ nebude zodpovedný za nepriame, alebo následné škody, ani na strate zisku 
objednávateľa. 

 
 
15 Zodpovednosť za vady predmetu zmluvy 
15.1 Poskytovateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude vykonaný riadne, v súlade so zmluvou 

a bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.  
 
 
16 Postúpenie práv a prevod práv  
16.1 Žiadna zmluvná strana nesmie postúpiť alebo previesť žiadne práva alebo povinnosti 

vyplývajúce z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany na 
akúkoľvek tretiu stranu. Takýto súhlas sa neodôvodnene neodoprie. 

 
 

17 Doba platnosti a ukončenie zmluvy 
17.1 Táto zmluva vstupuje do platnosti a nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými 

stranami. 
17.2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s možnosťou ukončenia zmluvy podľa tohto článku.  
17.3 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, keď sa pre poskytovateľa stalo 

splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným.  
17.4 Objednávateľ je oprávnený podať poskytovateľovi výpoveď zmluvy s výpovednou lehotou 1 

mesiac, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca od doručenia 
výpovede druhej strane, aj na základe týchto dôvodov: 
17.4.1 Poskytovateľ postúpi zmluvu bez schválenia objednávateľa. 
17.4.2 Poskytovateľ zbankrotuje alebo sa stane nesolventným , alebo sa voči nemu začalo 

konkurzné konanie, alebo realizuje obchod v likvidácii, alebo ide do likvidácie. 
17.4.3 Poskytovateľ neposkytuje požadovanú záruku, alebo ak osoba poskytujúca 

predchádzajúcu záruku nie je schopná dodržať svoje záväzky. 
17.4.4 Na strane objednávateľa pominú dôvody na potrebu poskytovania služieb pozáručného 

servisu v zmysle tejto zmluvy. 
17.5 Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ nezaplatí zmluvnú cenu podľa článku 

5. zmluvy ani po 60 dňovej čakacej lehote. Poskytovateľ je oprávnený v takomto prípade podať 
objednávateľovi výpoveď zmluvy s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá začína plynúť od 
prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca od doručenia výpovede druhej strane.  

17.6 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej 
zmluvnej strany náhradu škody do výšky preukázateľne vynaložených nákladov. 

17.7 Zmluva môže zaniknúť dohodou zmluvných strán. 
 
 
18 Rozhodcovské konanie a platné právo  
18.1 V prípade, že z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vzniknú spory, strany sa zaväzujú, že sa 

najprv pokúsia také spory pokojne urovnať priateľskou dohodou. 
18.2 Ak sa stranám nepodarí dosiahnuť dohodu v riešení rozporov, budú všetky také spory 

vyplývajúce zo zmluvy riešené s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní v zmysle 
pravidiel pre rozhodcovské konanie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a takéto 
rozhodcovské konanie bude vedené v slovenskom jazyku podľa slovenského práva. 

18.3 Všetky ostatné otázky, ktoré nie sú upravené touto zmluvou a nevyplývajú logicky zo znenia 
zmluvy sú príslušné rozhodovaniu príslušnému súdu podľa práva Slovenskej republiky. 

 
 
19 Služba zákazníkom 
19.1 Poskytovateľ bude neodkladne a úplne informovať objednávateľa minimálne 8 rokov od 

dátumu podpisu tejto zmluvy o všetkých ním spracovaných zlepšeniach a ďalšom rozvoji 
systému vrátane nakladania s nimi. 
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19.2 Na želanie objednávateľa vykoná poskytovateľ na systéme všetky vykonateľné zlepšenia a 
rozvinutia, a to v každom prípade za výhodných bežných komerčných podmienok. 

19.3 Poskytovateľ bude aspoň 1 rok vopred neodkladne informovať objednávateľa 
o predpokladanom ukončení podpory na niektorý zo SW komponentov špecifikovaných 
v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

 
 
20 Ručenie za právne vady 
20.1 Poskytovateľ ručí za to, že predmet zmluvy vrátane postupu nakladania s ním je zbavené práv 

tretích subjektov. 
20.2 Poskytovateľ týmto prehlasuje, že zariadenia a ich súčasti, tvoriace predmet tejto zmluvy, 

nevykazujú žiadne patentové alebo iné právne vady. Ďalej potvrdzuje, že nahradí 
objednávateľovi všetky náklady a škody v prípade, že tretia osoba uplatní nároky, ktoré 
vyplývajú z patentových alebo iných právnych vád dodaného tovaru. Pri obhajobe proti takým 
nárokom tretích osôb bude objednávateľovi všestranne nápomocný, zvlášť v prípade, ak v 
eventuálnom súdnom (právnom) konaní vystúpi na strane objednávateľa ako zúčastnený, pokiaľ 
a vo forme, v akej takú účasť pripúšťajú procesné predpisy krajiny, v ktorej bude vedené také 
súdne konanie. Pokiaľ sa poskytovateľ v procese realizácie zmluvy dozvedel o vedecko-
technických výsledkoch, podnikových tajomstvách, cenách, výrobných postupoch, patentoch a 
pod. od podnikov, zúčastnených na strane objednávateľa, prípadne mu bola odovzdaná 
technická dokumentácia týmito podnikmi, je povinný zachovať tajomstvo. Toto platí aj po 
realizácii zmluvy. Poskytovateľ musí povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z tohto bodu, uložiť 
tiež svojim zmluvným partnerom v plnení. Poskytovateľ je zodpovedný za každú škodu, ktorá 
vznikne porušením týchto povinností z jeho strany, zo strany jeho zmluvných partnerov v 
plnení, zo strany splnomocnencov alebo iným spôsobom s ním spojených osôb alebo podnikov. 

 
 
 
21 Záverečné ustanovenia 
21.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia platnou legislatívou 

Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.  
21.2 Zmluvu bude možné meniť alebo dopĺňať len písomnými, postupne číslovanými dodatkami, 

schválenými obidvoma zmluvnými stranami. 
21.3 Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stratí platnosť, ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú 

v platnosti nezmenené. 
21.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy, a to nasledovné: 

Príloha č. 1 – Definícia základných pojmov a poskytovaných služieb  
Príloha č. 2 – Zoznam produktov, ktorých sa týka predmet zmluvy (bude doplnený pri 
podpise zmluvy) 
Príloha č. 3 - Zoznam kontaktných osôb oprávnených konať v zmysle predmetu  tejto 
zmluvy zo strany objednávateľa  a definície ich právomocí (bude doplnený pri podpise 
zmluvy) 
Príloha č. 4 – Cenník servisných služieb 
Príloha č. 5 – Spôsoby aktualizácie cien predmetu zmluvy 
Príloha č. 6 –. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (bude doplnený pri podpise zmluvy) 
Príloha č. ... –  
 
 

21.5 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že tento právny úkon urobili slobodne a voľne a podpísaním 
tejto zmluvy vyslovujú s ňou svoj súhlas. 

21.6 Táto zmluva je vyhotovená v 3 (troch) origináloch v slovenskom jazyku a v 3 (troch) 
origináloch v anglickom jazyku. Objednávateľ dostane po dva originály z každej jazykovej 
verzie. – počet originálov požadovaných uchádzačom môže byť upravený 

21.7 V prípade akéhokoľvek sporu je záväzná slovenská verzia zmluvy  
21.8 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a platí 

počas celej doby platnosti zmluvy. 
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V Bratislave, dňa ...................... V Brossard, dňa 28. . január 2009 
 
 
 
 
 
Za objednávateľa: Za poskytovateľa: 
 

Ing. Roman Bíro, PhD.  Jean MacGibbon  
riaditeľ  Riaditeľ – Medzinárodné Zmluvy  

 

Verajná súťaž – Vežový simulátor - Obchodné podmienky pre pozáručný servis  8/14 



Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik  

 

Príloha č. 1 
zmluvy na poskytovanie pozáručného servisu 

 
Definícia základných pojmov a poskytovaných služieb 

 
 
 
1. Základné podpora: je súčasťou paušálneho poplatku 

- Nahlasovanie porúch a problémov bude uskutočňované telefonicky, faxom 
alebo elektronickou poštou počas prevádzkovej doby Hot-line  

- Začiatok servisného zásahu: prvé skontaktovanie sa kompetentného zamestnanca 
poskytovateľa po nahlásení problému a prediskutovanie vzniknutého problému so 
zamestnancom objednávateľa 

- Odstraňovanie problémov: prostredníctvom telefonickej konzultácie, mailom alebo 
vzdialeným prístupom 

- Hot-line - nahlasovanie porúch a problémov v prevádzkovej dobe 8:00 – 17:00 h 
stredoeurópskeho času počas pracovných dní 

- Začiatok servisného zásahu: nasledujúci pracovný deň odo dňa nahlásenia problému 
objednávateľom 

- Odstránenie problému, resp. opätovné uvedenie systému do prevádzky do 3 pracovných 
dní od nahlásenia problému, resp. po dohode s obstarávateľom neskôr 

 
 

2. Oprava dielov – výmenným spôsobom, t.j. objednávateľ zašle vadný diel poskytovateľovi. 
Poskytovateľ zašle objednávateľovi opravený diel najneskôr do 30 dní od prijatia vadného 
dielu. Nie je súčasťou Základnej podpory a ročného paušálneho poplatku. 

 

Cenník opráv dielov je uvedený v Prílohe č. 4 tejto zmluvy 

- v prípade potreby uchádzač doplní ďalšie podmienky opravy vadných dielov, spôsob, 
zaslania, balenie atď....., , alebo tieto skutočnosti uvedie v samostatnej prílohe k tejto zmluve 

 
 
3. Asistencia na mieste: riešenie nahláseného problému priamo na mieste. Nie je súčasťou 

Základnej podpory a ročného paušálneho poplatku. 
Cena je uvedená v cenníku ostatných služieb, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy. 

 
4. Ostatné služby - podporné a ďalšie služby poskytované technickému personálu 

objednávateľa. Nie sú súčasťou Základnej podpory a ročného paušálneho poplatku. 
 služby poskytované pri úprave softvérov – cena za človeko/deň 
 služby poskytované pri vývoji softvérov – cena za človeko/deň 
 služby softvérového inžiniera – cena za človeko/deň 
 služby hardvérového inžiniera –  cena za človeko/deň  
 služby systémového inžiniera –  cena za človeko/deň  
 hodinová sadzba softvérového špecialistu cez remote access 
 deň špecialistu pre zásah na mieste (asistencia na mieste) – cena za človeko/deň 
 služby spojené s diagnostikou  
 školenia prevádzkového personálu (1 deň školenia) 
 dopravné náklady špecialistu v prípade zásahu na mieste 

 
- uchádzač doplní ďalšie služby, ktoré poskytuje v rámci pozáručného servisu 
Cenník ostatných služieb je uvedený v Prílohe č. 4 tejto zmluvy 

 
Uchádzač môže doplniť ďalšie podmienky pre poskytovanie servisných služieb, napr. spôsob 
objednania servisných služieb, alebo tieto skutočnosti uvedie v samostatnej prílohe k tejto zmluve 
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Príloha č. 2 
zmluvy na poskytovanie pozáručného servisu 

 
Zoznam produktov, ktorých sa týka predmet zmluvy 

 
 
Uchádzač uvedie zoznam produktov, ktoré spadajú pod predmet zmluvy. 
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Príloha č. 3 
zmluvy na poskytovanie pozáručného servisu 

 
Zoznam kontaktných osôb oprávnených konať v zmysle predmetu tejto zmluvy zo strany 

objednávateľa a definície ich právomocí 
 
 
Táto príloha bude doplnená pri podpise zmluvy, uchádzač ju nemusí predkladať ako súčasť ponuky. 
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Príloha č. 4 
zmluvy na poskytovanie pozáručného servisu 

 
Cenník servisných služieb 

 
 
Uchádzač uvedie cenník opráv dielov a cenník ostatných služieb podľa bodov  B  13 písm. b) a bodu B 
12.12) súťažných podkladov. 
Uchádzač musí uviesť minimálne cenník tých služieb, ktoré obstarávateľ požaduje podľa bodu B 12.12 
súťažných podkladov.  
 
Oprava dielů je zahrňutá v cene podpory od SimCare® (Prídavok  číslo 5 k Zmluve pre ustanovenie o 
údržbe po vypršaniu záruky) 
 
Cenník služieb je zahrňutý  v Obchodnom zväzku v odsatvci B-12. 
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 Príloha č. 5 
zmluvy na poskytovanie pozáručného servisu 

 
Spôsoby aktualizácie cien predmetu zmluvy 

 
 
Cena podporného zariadenia  SimCare® je určená podľa štandardnej ceny na podporu 
simulátora MaxSim® pre geografickú oblasť užívateľa. 
 
Cena sa bude ročne zvyšovať o 4% 
 
 
 
 

Verajná súťaž – Vežový simulátor - Obchodné podmienky pre pozáručný servis  13/14 



Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik  

 

Verajná súťaž – Vežový simulátor - Obchodné podmienky pre pozáručný servis  14/14 

Príloha č. 6 
zmluvy na poskytovanie pozáručného servisu 

 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 
 
Táto príloha bude doplnená pri podpise zmluvy, uchádzač ju nemusí predkladať ako súčasť ponuky. 
 



Príloha č. 7 
Zmluvy o dielo na dodávku Vežového simulátora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponuky 
 

(kópia) 
 
 
 
 

Nezverejňuje sa 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 8 
Zmluvy o dielo na dodávku Vežového simulátora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabuľka “Compliance Matrix” 
 

(kópia) 
 
 
 
 

Nezverejňuje sa 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 9 
Zmluvy o dielo na dodávku Vežového simulátora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intelektuálne vlastníctvo a právo použitia 
 
 



 
 
 

Príloha 9 – Intelektuálne Vlastníctvo a Právo Použitia 
 
 
 
 
1.1 Objednávateľ nemá žiadne právo na dizajn, názory, vynálezy, patenty alebo iné 

imateriálne práva alebo na následné rozvíjanie a /alebo vylepšovanie takýchto 
dizajnov, názorov, vynálezov, patentov a práv. 

 
1.2 Okrem práv, ktoré hociktorý spoluúčastník alebo hocijaký iný účastník 

intelektuálneho vlastníctva mali ešte pred vznikom tejto zmluvy alebo počas doby 
tejto zmluvy, všetky intelektuálne vlastnícke práva súvisiace so Softvérom 
MaxSim®, ktoré majú byť doručené Objednávateľovi podľa zmluvných podmienok 
sú právne zaručené a ostanú vlastníctvom Zhotoviteľa. 

 
1.3 Zhotoviteľ udelí Objednávateľovi nevýlučnú a neprevoditeľnú licenciu na: 

1.3.1 Používanie intelektuálneho vlastníctva, ktorého majiteľom alebo správcom 
je Zhotoviteľ a to na vytváranie produktov za účelom činnosti a školenia 
ako je uvedené v zmluve. 

 
1.4 Používanie intelektuálneho vlastníctva, ktorého majiteľom alebo správcom je 

Zhotoviteľ , nie je podľa tejto dohody povolené na iné účely. 
 
1.5 zhotoviteľ nebude niesť žiadnu zodpovednosť v prípade poškodenia produktov, 

ktoré by boli Objednávateľom modifikované alebo ináč používané než je to 
povolené podľa tejto zmluvy. 

 
1.6 Bez záväzkov na žiadne iné práva alebo opatrenia zo strany Zhotoviteľa, Zhotoviteľ 

môže okamžite ukončiť túto licenciu a to písomným upozornením adresovanom 
Objednávateľovi, keď Objednávateľ poruší túto dohodu a nenapraví poškodenie do 
štrnástich (14) dní od písomného upozornenia, v ktorom je porušenie špecifikované. 
1.6.1 V prípade zrušenia tejto licencie, Objednávateľ stratí nárok na všetky práva 

alebo povolenia, ktoré súvisia s intelektuálnym vlastníctvom, ktorého 
majiteľom alebo správcom je Zhotoviteľ. 

 



Príloha č. 10 
Zmluvy o dielo na dodávku Vežového simulátora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Splnomocnenia na podpis zmluvy 
 

(kópie) 
 
 
 
 

Nezverejňuje sa 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 11 
Zmluvy o dielo na dodávku Vežového simulátora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poistný certifikát 
 

(Kópia) 
 
 
 
 

Nezverejňuje sa 
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