Zmluva o poskytnutí servisných služieb
I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
registrácia:

Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
42 259 088
2023399455
SK 2023399455
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR

č.

registrácie:

bankové spojenie:
v mene ktorého konajú:

Ing. Alžbeta Melicharová, predsedníčka predstavenstva a
Mgr. Peter Petrovič, podpredseda predstavenstva
(ďalej len ako „Objednávateľ“)
a
Dodávateľ:
Jantárová cesta, občianske združenie
sídlo:
Kammerhofská 2, 96901 Banská Štiavnica
IČO:
31922562
DIČ:
2021701704
registrácia:
Ministerstvo vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-13857
Živnostenský list: OÚ Banská Štiavnica, Č.121-2003/05534/00001/Pá, č. živn. registra: 6022303
bankové spojenie:
v mene ktorého koná:
Ján Roháč, riaditeľ združenia
(ďalej len ako „Dodávateľ“)

II.
Úvodné ustanovenie
Objednávateľ je právnickou osobou založenou podľa § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o
podpore cestovného ruchu na podporu a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu s
cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného
ruchu.
Objednávateľ realizuje s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR monitoring
cykloturistiky a za týmto účelom prevádzkuje cyklosčítače Eco-counter ZELT, ktoré mu boli
dodané Dodávateľom na základe Zmluvy o dielo zo dňa 26. 9. 2014. Predmetom uvedenej
zmluvy bola realizácia diela „Automatické sčítače cyklistov“, t.j. najmä dodávka dvoch
automatických sčítačov cyklistov Eco-counter ZELT a software Eco-visio.
Dodávateľ je výlučným distribútorom cyklosčítačov Eco-counter ZELT pre SR, vrátane
príslušenstva a batérií typu 898. Dodávateľ je výlučným poskytovateľom licencie na software
Eco-visio pre SR

Vzhľadom na záujem Objednávateľa o kvalitný a účelný monitoring cykloturistiky uzatvárajú
zmluvné strany túto zmluvu. Monitorovanie cykloturistiky v zmysle tejto zmluvy sa realizuje s
finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

III.
Predmet dodatku
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán
pri
a) dodávke 4x 2 ks batérií cyklosčítačov Eco-counter ZELT (ďalej len ako „Batérie“);
b) 4x výmene Batérií v cyklosčítačoch Objednávateľa, vrátane funkčnej kontroly po
výmene Batérií prostredníctvom programu Eco-link a vyčistenia podzemných
schránok sčítačov (ďalej len ako “Výmena Batérií”);
c) poskytnutí oprávnenia na užívanie programu Eco-visio, vrátane automatického
prenosu dát prostredníctvom siete GSM a funkcií SmartSensor a EcoAlert, vo vzťahu
k 2 cyklosčítačom prevádzkovaným Objednávateľom (ďalej len ako „Licencia“) na
obdobie 4 rokov.
IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať vždy v lehote do 30. 11. príslušného kalendárneho roka
Objednávateľovi 2 Batérie (t.j. počas trvania tejto zmluvy 4x), a tak kontinuálne
zabezpečovať energetické nároky cykloščítačov počas celého obdobia účinnosti tejto
zmluvy. Dodávateľ garantuje minimálnu ročnú životnosť dodaných Batérií.

2.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť v lehote do 30. 11. príslušného kalendárneho roka tiež
Výmenu Batérií v cyklosčítačoch Objednávateľa na hranici Berg – súr. 48.122767 a
17.0658 a Viedenskej ceste – súr. 48.136713 a 17.1062 (t.j. realizovať práce počas
trvania tejto zmluvy 4x).

3.

Dodávateľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi Licenciu ku dňu 30. 11. 2017, a to
na dobu účinnosti tejto zmluvy.

4.

Dodávateľ prehlasuje, že je oprávnený poskytnúť Licenciu Objednávateľovi. Dodávateľ
zodpovedá za to, že program Eco-visio a udelená Licencia sú v súlade s platnými
právnymi predpismi, rešpektujú platné práve predpisy a to najmä o ochrane osobnosti,
ochrane osobných údajov, práva duševného vlastníctva, autorské práva, práva
priemyselného vlastníctva a ďalšie práva tretích osôb garantované Ústavou a zákonmi
Slovenskej republiky. Objednávateľ v tomto smere nie je povinný akokoľvek
preverovať, či program Eco-visio a udelená Licencia nepoškodzujú alebo nepoškodia
práva a oprávnené záujmy tretích osôb. V prípade porušenia tohto ustanovenia zmluvy
sa Dodávateľ zaväzuje nahradiť Objednávateľovi všetky škody, ktoré mu vznikli
uplatňovaním nárokov tretích osôb.

5.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za dodanie Batérií, Výmenu batérií a poskytnutie
Licencie odmenu v zmysle ustanovenia čl. V. tejto zmluvy.

V.
Odplata
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za dodanie Batérie do 1 cyklosčítača je 120,- Eur
bez DPH, ročný poplatok za 1 Licenciu 360,- Eur bez DPH a odplata za Výmenu
všetkých Batérií 100,- Eur bez DPH, t.j. v prípade plnenia v plnom rozsahu 1.060,- Eur
ročne bez DPH. Dodávateľ nie je platca DPH. V dohodnutej odmene sú zahrnuté všetky
aktivity a náklady Dodávateľa spojené s plnením tejto zmluvy.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi odplatu vždy po dodaní Batérií a ich
Výmene, t.j. po 30. 11., a to na základe faktúry Dodávateľa, ktorej súčasťou je Preberací
protokol o dodaní Batérií a ich Výmene podpísaný zástupcom Objednávateľa a
prehlásenie Dodávateľa o poskytnutí Licencie.

3.

Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti
daňového dokladu podľa ust. § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a ust. § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
znení neskorších predpisov. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje,
alebo nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti a podmienky, je to dôvod na
odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti faktúry začne
plynúť až po doručení novej faktúry Objednávateľovi.

4.

Platba bude realizovaná v mene euro a uskutoční sa bankovým prevodom na účet
Dodávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

VI.
Odplata
1.

Táto zmluva sa uzatvára na obdobie 4 rokov, ktoré začína plynúť dňom účinnosti tejto
zmluvy.

2.

Túto zmluvu možno ukončiť dohodou, výpoveďou s 1 mesačnou výpovednou dobou ku
dňu 30. 11. alebo v prípade podstatného porušenia zmluvy odstúpením.

VII.
Sankcie
1. Ak sa Dodávateľ dostane do omeškania s plnením tejto zmluvy alebo jej časti má
Objednávateľ voči Dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za každý deň
nefunkčnosti cyklosčítačov, ktorá vznikla v dôsledku porušenia tejto zmluvy zo strany
Dodávateľa, zmluvnú pokutu v sume 5,- Eur/deň. Týmto ustanovením zmluvy nie je
dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.

VIII.

Záverečné ustanovenia
1.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden
rovnopis.

2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomnou formou dodatku, po
dohode oboch zmluvných strán.

3.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle § 47a
Občianskeho zákonníka.

4.

Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné
strany príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými záväznými
právnymi predpismi.

5.

Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že zmluva
bola uzatvorená slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú.

V Bratislave dňa 27. 11. 2017

V Bratislave dňa 28. 11. 2017

Objednávateľ:

Dodávateľ:

Bratislavská organizácia
cestovného ruchu

Jantárová cesta

Ing. Alžbeta Melicharová,
predsedníčka predstavenstva

Ján Roháč,
riaditeľ združenia

_________________________________
Mgr. Peter Petrovič,
podpredseda predstavenstva

