ZMLUVA O DIELO č. OZ/2007/03

dodávka (realizácia) softvérovej aplikácie pre objednávateľa určená na elektronické spracovanie spisov
a administratívnych pracovných postupov

Objednávateľ:
Úrad priemyselného vlastníctve SR
so sídlom:
Jána Svermu 43,974 04 Banská Bystrica 4
IČO:
30 810 787
zastúpené:
Ing. Darina Kyliánová, predsedníčka
bankové spojenie:
Štátna pokladnica, Bratislava
číslo účtu:
7000060734/8180
(dalej len „Objednávateľ")

Zhotoviteľ:
DWC Slovakia a.s.
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Ba1, v oddieli Sa, vo vložke č.4134/B
so sídlom:
Panenská 24,811 03 Bratislava
IČO:
35 918 501
DIČ:
2021942307
zastúpená:
Maroš Hedera - predseda predstavenstva
bankové spojenie:
Tatrabanka a.s., Bratislava
číslo účtu:
2623030272/1100
(ďalej len „Zhotoviteľ")

Článok I.
Úvodné ustanovenie
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov verejného obstarávania pre zadávanie
podprahových zákaziek (zákon č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pri
ktorom verejný obstarávateľ: Úrad priemyselného vlastníctva SR, použil postup výzvu na predkladanie ponúk.
Výzva na predkladanie ponúk, spolu so súťažnými podkladmi bola v zmysle § 99 zákona o verejnom obstarávaní
zverejnená verejne prístupným spôsobom na internetovej adrese a taktiež zaslaná trom vybratým záujemcom.

Článok II.
Predmet zmluvy
1.

Predmetom zmluvy je pre Objednávateľa realizácia a dodávka informačného systému pre elektronické
spracovanie spisov a administratívnych pracovných postupov vrátane oprávnenia používať počítačový
program, pričom súčasťou implementácie bude:
-

analýza a špecifikácia
customizácia a inštalácia systému na hardware poskytnutý objednávateľom
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-

realizácia skúšobnej prevádzky
migrácia údajov do navrhovaného systému
integrácia s existujúcim poštovým systémom Lotus Domino
zaškolenie správcu aplikácie, vybraných školiteľov pre prácu so systémom, zaškolenie vybraných
užívateľov registratúry a podpora pri nábehu
dodanie softvérových licencií Fabasoft Components - eGov Suite.

Článok III.
Časový harmonogram plnenia zmluvy
1. Zhotoviteľ bude plniť predmet Zmluvy podľa časového harmonogramu v prílohe č. 2 tejto Zmluvy
2. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom odovzdania diela je sídlo Objednávateľa.
3. Odovzdanie a prevzatie plnenia bude potvrdené podpísaním preberacích protokolov oprávnenými osobami
zmluvných strán

Článok IV.
Cena diela a platobné podmienky
1. Celková cena za predmet zmluvy bola stanovená dohodou na 1 352 000,- Sk bez DPH (slovami: jeden
milión tristo päťdesiat dva tisíc korún slovenských).
2. Všetky ceny v tejto zmluve sú uvedené bez DPH.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú sumu na účet Zhotoviteľa, číslo: 2623030272 /1100
4. Splatnosť faktúr je 21 dní odo dňa doručenia.
5. DPH bude účtovaná v zmysle predpisov platných v deň dodania.
6. Cena uvedená v bode 1 tohto článku zmluvy, bude zaplatená na základe faktúr vystavených zhotoviteľom
vždy po riadnom odovzdaní a prevzatí časti plnenia diela na základe podpísaného preberacieho protokolu
oprávnenými osobami zmluvných strán, (príloha č. 1).

Článok V.
Povinnosti Zhotoviteľa
Zhotoviteľ sa zaväzuje:
1. Poskytnúť Objednávateľovi tovar a služby v plnom rozsahu predmetu tejto Zmluvy.
2. Zachovať mlčanlivosť a všetky obchodné tajomstvá a dôverné informácie, ktoré sa v priebehu plnenia zmluvy
dozvie o Objednávateľovi tak, aby sa o nich nedozvedeli tretie osoby. Táto povinnosť platí aj po ukončení
zmluvného vzťahu.
3. Písomne reagovať na každú písomnú požiadavku Objednávateľa, týkajúcu sa predmetu tejto zmluvy
najneskôr do jedného pracovného dňa po jej doručení (požiadavky môžu byť doručované faxom alebo
elektronickou poštou).
4. Zabezpečiť spoluprácu všetkých organizačných zložiek Zhotoviteľa, ktoré sa zúčastňujú na plnení tejto
zmluvy s Objednávateľom.
5. Určiť vedúceho projektu s oprávnením konať v mene Zhotoviteľa.

Strana 2 z o 7

/y

Článok VI.
Povinnosti Objednávateľa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Objednávateľa sa zaväzuje:
Organizačne zabezpečiť spoluprácu odborných pracovníkov Objednávateľa pri plnení tejto Zmluvy.
Určiť vedúceho projektu s oprávnením podpisovať „Preberacie protokoly" Zhotoviteľa.
Poskytnúť Zhotoviteľovi včas všetky informácie potrebné pre korektné plnenie predmetu tejto Zmluvy.
Zabezpečiť technické (prístup k výpočtovej technike týkajúcej sa plnenia predmetu zmluvy) a organizačné
podmienky pre plnenie predmetu tejto zmluvy. Medzi technické podmienky patrí aj príprava servera,
databázy a klientských staníc.
Zabezpečiť vstup pracovníkov Zhotoviteľa do všetkých priestorov Objednávateľa (resp. inej osoby), ktoré sú
nevyhnutné pre plnenie predmetu tejto zmluvy, a to v rámci obvyklej pracovnej doby za prítomnosti
kompetentného pracovníka Objednávateľa.
Všetky pripomienky, požiadavky, výhrady, doplnky, sťažnosti a pod. odovzdávať písomnou formou
vedúcemu projektu zo strany Zhotoviteľa.
Dostatočne včas informovať Zhotoviteľa o všetkých dôležitých skutočnostiach s predpokladaným dopadom
na plnenie tejto Zmluvy.
Zabezpečiť účinnú ochranu autorských a licenčných práv na dodané programové prostriedky.
Na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť archív dokumentácie, softwarových licencií a dát,
súvisiacich s projektom podľa tejto Zmluvy.
Zabezpečiť súčinnosť pracovníkov Objednávateľa na tomto projekte.

Článok VII.
Zmluvné pokuty a sankcie
1. Za každý deň omeškania Zhotoviteľa s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy je Objednávateľ oprávnený
požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,04% z dohodnutej ceny predmetu plnenia podľa tejto
zmluvy. V prípade, že omeškanie trvá viac ako 10 dní, alebo v prípade zmeny stratégie Objednávateľa je
Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej
strane.
2. V prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s úhradou riadne vystavenej faktúry podľa tejto zmluvy,
má zhotoviteľ právo požadovať od neho zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,04% z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.
3. V prípade, že Objednávateľ úmyselne zaviní termínové sklzy plnenia Zhotoviteľom, alebo nútené zastavenie
činností Zhotoviteľa na plnení predmetu zmluvy, v tom prípade Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za časový
sklz, a tým ani nie je povinný platiť Objednávateľovi zmluvné pokuty, ktoré by vznikli z tohto dôvodu.
4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poškodenej strany domáhať sa náhrady škody.
5. V prípade, že faktúra podľa tejto zmluvy nebude riadne vystavená, alebo nebude obsahovať všetky
náležitosti daňového dokladu, je príjemca faktúry oprávnený faktúru vrátiť späť odosielateľovi na doplnenie,
alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia správne doplnenej, alebo
prepracovanej faktúry príjemcovi faktúry.

Článok VIII.
Autorské práva
1. Vysporiadanie všetkých licenčných záležitostí zabezpečuje Zhotoviteľ na svoje náklady.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky autorské práva s autormi na základe podpísaných zmlúv o
vytvorení, použití a šírení software. Všetky autorské odmeny, zahrnuté v cene za predmet zmluvy, sú
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3.
4.
5.

6.

dohodnuté ako jednorazové paušálne odmeny a zahŕňajú odmenu za akékoľvek šírenie zhotoveného diela
Zhotoviteľom.
Vzťah autora k Zhotoviteľovi je daný zamestnaneckým pomerom. Zhotoviteľ prehlasuje, že vo vzťahu k
predmetu zmluvy je nositeľom práva dielo použiť.
Zhotoviteľ prehlasuje, že dodávaný predmet diela je bez akýchkoľvek právnych vád.
Objednávateľ sa zaväzuje nezasahovať do počítačového programu (diela) akýmkoľvek spôsobom bez
súhlasu zhotoviteľa, ani takýto zásah neumožní tretej osobe bez súhlasu zhotoviteľa, najmä neuskutoční
spätnú analýzu, rozklad, dekompíláciu, preklad alebo úpravy programového vybavenia.
Objednávateľ nespôsobí a nedovolí spätnú analýzu, rozklad, dekompíláciu, preklad alebo úpravy
programového vybavenia.

Článok IX
Iné ustanovenia
1. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetky jeho organizačné jednotky v rámci realizačného tímu, ktorých súčinnosť sa
predpokladá, spolupracovali bez prekážok a zábran na realizácii projektu.
2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo dodať za dohodnuté ceny aj kvalitatívne lepšie alebo modernejšie
zariadenia/podporné programové prostriedky, avšak len s predchádzajúcim písomným súhlasom
Objednávateľa. V prípade žiadosti o súhlas musí Zhotoviteľ presne uviesť rozdiel (aj cenový) medzi
pôvodným a novo navrhovaným zariadením, resp. uviesť, že cena za novší výrobok nie je vyššia.
3. Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy podliehajú vzájomnému odsúhlaseniu zmluvných strán a je možné
ich realizovať len formou písomného dodatku.
4. Túto zmluvu je možné zrušiť písomnou dohodou zmluvných strán.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory sa budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

Článok X
Záruka a servisné podmienky
1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo vykonané pre objednávateľa tejto zmluvy záručnú dobu v trvaní 2 roky odo dňa
odovzdania diela objednávateľovi.
2. V rámci záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje bezplatne odstrániť všetky vady a nefunkčnosti diela, ktoré sa
v rámci záručnej doby na diele vyskytnú a ktoré neboli spôsobené nesprávnou obsluhou diela zo strany
objednávateľa alebo tretej osoby, alebo ktoré neboli spôsobené vyššou mocou.
3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň od nahlásenia vady nastúpiť na opravu vady
v záručnej dobe. Nastúpením na opravu vady sa rozumie aj vzdialený prístup zhotoviteľa vykonaný
prostredníctvom telekomunikačnej techniky umožňujúcej opravu vady priamo so sídla zhotoviteľa alebo
z iného miesta, v deň nástupu na opravu vady zároveň zhotoviteľ oznámi objednávateľovi postup pri
odstraňovaní vady, prípadne spôsoby práce so softvérovým produktom, ktoré obchádzajú vzniknutú vadu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu, ktorá sa vyskytne v záručnej dobe najneskôr do 10 pracovných dní od
jej nahlásenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej lehote. V prípade viacerých vád si zhotoviteľ
vyhradzuje právo určiť priority odstraňovania vád.
5. Servisné podmienky na predmet zmluvy bude riešiť samostatná Servisná zmluva, ktorá bude podpísaná
najneskôr k termínu ukončenia diela.
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Článok XI
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
2. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy prestanú byť platné, neznamená to, že celá zmluva stráca platnosť.
V takom prípade sa zmluvné strany dohodli, že nájdu formulácie a znenie čo najviac podobné pôvodnému
zámeru a nahradia ich tak, aby bol zachovaný účel a cieľ tejto zmluvy, pri rešpektovaní nových faktov, bez
ujmy pre obidve zmluvné strany.
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva.
4. Obe zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojím podpisom. Zároveň zmluvné strany
vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že táto nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne
nevýhodných podmienok.

Prílohy:
1 Príloha č. 1 - Rozpočet
2 Príloha č. 2 - Časový harmonogram

ZA ZHOTOVITEĽA:

ZA OBJEDNÁVATEĽA :
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