
ZMLUVA O DIELO

Štúdia uskutočnitel'nosti projektu: Rozvoj elektronických služieb GIS Trenčianskeho
samosprávneho kraja

uzatvorená podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka medzi
týmito zmluvnými stranami

1.1 Trenčiansky samosprávny kraj

so sídlom: K dolnej stanici 7282/20A, 911 O 1 Trenčín

IČO: 36126624

DIČ: 2021291382

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda

Kontaktné osoby: RNDr. Radovan Rusnák, vedúci oddelenia informatiky

Mgr. Rastislav Hauk, správca GIS na TSK

(ďalej len "Objednávatel''')

a

2.1 EMIS s.r.o.

so sídlom: Česká 15, 831 03 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava r, Oddiel: Sro, vl. číslo: 13847/8

Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Vanek, konateľ

IČO: 35708816

DrČ: 2020265016

IČ DPH: SK2020265016

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu: 1802783654/0200

IBAN: SK86 0200 000000180278 3654

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Vanek, konateľ

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej spolu aj ako "Zmluvné strany")

Preambula
Táto Zmluvu o dielo je výsledkom verejného obstarávania realizovaného v súlade s § 9 ods. 9 zákona

Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v mení neskorších
predpisov.



Definícia pojmov

GIS - Geografický informačný systém

TSK - Trenčiansky samosprávny kraj

Vada - vadou sa rozumie taký nedostatok diela ku dňu jeho dodania, kedy dielo, alebo jeho časť nezodpovedá

výsledku (cieľu, určeniu, použitiu a pod.) určenému v predmete zmluvy a zabraňuje Odberateľovi jeho

primerané použitie na špecifikovaný účel.

1. PREDMET ZMLUVY

1.1 Pri príprave projektu rozvoja GIS TSK existuje záujem presne definovať predmet a rozsah realizácie
projektu s názvom "Geografický informačný systém územia Trenčianskeho samosprávneho kraja",
možnosti uskutočniteľnosti tohto projektu, zhodnotenie reálnych prínosov realizácie projektu a
definovať rozsah zdrojov a kapacít potrebných na realizáciu projektu. Predmetom tejto zmluvy je
záväzok Zhotoviteľa vypracovat' a dodat' Objednávatel'ovi Štúdiu uskutočnitel'nosti projektu:
Geografický informačný systém územia Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len "štúdia", resp.
"dielo"), ktorá poskytne relevantné informácie k nasledovným témam:

• Odôvodnenie, rozsah a rámec projektu
• Manažérske zhrnutie
• Strategické ciele GIS pre TSK

o Definícia strategických cieľov
o Hlavné princípy budovania GIS pre TSK

• Popis aktuálneho stavu
o Popis aktuálneho stavu funkcionality GIS TSK
o Organizačná analýza
o Procesná analýza
o Legislatívna analýza
o Analýza existujúcej funkcionality GIS TSK
o Popis aktuálneho stavu z infraštruktúry GIS TSK
o Súčasná architektúra GIS TSK
o Hodnotenie aktuálneho stavu
o Popis aktuálneho stavu na ostatných samosprávnych krajoch

• Návrh nového stavu
o Životné situácie
o Poskytovanie služieb GIS
o Organizačné dopady
o Procesné dopady
o Návrh architektúry riešenia GIS TSK
o Stratégia vývoja a rozvoja architektúry GIS TSK
o Ostatné dopady riešenia GIS TSK
o Dopad na technické a softvérové vybavenie
o Prevádzkové dopady
o Bezpečnostné dopady

• vývoj riešenia GIS TSK
• Nasadenie riešenia GIS TSK
• Cena riešenia GIS TSK
• Marketingové požiadavky
• Ekonomická analýza nákladov a prínosov
• Požiadavky na projektovú metodológiu
• Riziká a odporúčania

Pri spracovaní štúdie Zhotoviteľ zohľadní i spracovanie tém týkajúcich sa podpory mobilných aplikácií,
využívania technológií pre mobilné zariadenia a možnosti prehliadania priestorových údajov v prostredí
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jednoduchého webového prehliadača v kontexte GIS TSK.

2. ČAS PLNENIA

2.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do doby vypracovania, odovzdania a prevzatia štúdie, t. j.
do 28. 02. 2015, resp. do doby odstránenia prípadných vád štúdie. Zhotoviteľ bude realizovať predmet
zmluvy uvedený v bode 1.1 zmluvy v období od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 28. 02.2015.

2.2 Zhotoviteľ odovzdá štúdiu spracovanú podľa bodu 1.1 zmluvy do 28.02.2015.

2.3 Plnenie predmetu zmluvy podľa bodu 2.2 je viazané na poskytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa
podľa článku 6 tejto zmluvy.

3. CENA

3.1 Celková dohodnutá cena za plnenie predmetu zmluvy je 19500,- EUR (devätnásť tisíc päťsto EUR) bez
DPH, t.j. 23 400,- EUR (dvadsať tri tisíc štyristo EUR) vrátane DPH, pričom DPHje 3 900,- EUR (tritisíc
deväťsto EUR).

3.2 Cena uvedená v bode 3.1 je konečná a zahŕňa všetky výdavky Zhotoviteľa spojené s predmetom zmluvy
podľa článku 1 tejto zmluvy vrátane udelenia licencie podľa článku 6 bod 6.2 tejto zmluvy a môže byť
upravovaná v prípade zmeny daňových, alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

3.3 Objednávateľ uhradí cenu za plnenie predmetu zmluvy len v prípade prevzatia diela, ktoré bude
vypracované podľa požiadaviek Objednávateľa a prevzaté preberacím protokolom podľa prílohy č.
tejto zmluvy.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok na realizáciu predmetu zmluvy.

4.2 Cena za predmet zmluvy podľa článku I zmluvy, bude fakturovaná, zohľadňujúc termíny splnenia
vecného plnenia podľa článku 2, na základe príslušného preberacieho protokolu podľa prílohy č. l tejto
zmluvy nasledovne:

Špecifikácia platbylPredmet zmluvy
Fakturovaná Termín

suma fakturácie

Stúdiu uskutočniteľnosti projektu: Rozvoj 23400,- po prebratí
elektronických služieb GIS Trenčianskeho
samosprávneho kraja

4.3 Fakturácia za plnenie podl'a bodu 1.1 tejto zmluvy, bude vykonávaná po prebratí diela preberacím
protokolom podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude protokol o prebratí
diela podľa prílohy č. l tejto zmluvy.

4.4 Splatnosť faktúry je dohodnutá na 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dňom
úhrady sa rozumie deň odpísania fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech účtu
Zhotoviteľa.

4.5 Faktúra sa bude vystavovať a uhrádzať v mene EUR a musí obsahovať všetky náležitosti daňového
dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisova
podľa § 3a Obchodného zákonníka.

4.6 Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane prílohy k faktúre, bude takáto
faktúra Zhotoviteľovi Objednávateľom vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom

3



prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.

5. ZMLUVNÉ POKUTY

5.1 Pri nedodržaní termínu odovzdania diela Zhotoviteľom uvedeného v článku 2 bod 2.2 tejto Zmluvy má
Objednávateľ právo uložiť zmluvnú pokutu Zhotoviteľovi vo výške 0,05 % z ceny s DPH diela uvedenej
v čl. 3 bod 3.1 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, maximálne však vo výške 10% z celkovej
ceny diela.

5.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. 4 bod 4.4 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ
oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý aj začatý deň
omeškania, maximálne však vo výške 10% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v čl. 3 bod 3.1 tejto
zmluvy.

5.3 Splnením záväzku Zhotoviteľa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu nezanikajú povinnosti
Zhotoviteľa, plnenie ktorýchje zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.

5.4 Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo Zmluvných strán na náhradu škody. V prípade
vzniku škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovať sijej náhradu v plnej výške.

6. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

6.1 Objednávateľ je oprávnený štúdiu a jej časti používať pre svoju vlastnú potrebu v ľubovoľnom počte
vyhotovení a podľa § 18 ods. 2 zákona Č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s
autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "Autorský zákon").

6.2 Vlastnícke právo k štúdii prechádza na Objednávateľa dňom zaplatenia celej dohodnutej ceny podľa
článku 3 tejto zmluvy Objednávateľom. Dňom úplného zaplatenia ceny prechádza na Objednávateľa i
trvalé, časovo a miestne neobmedzené právo použitia štúdie (licencia) podľa bodu 6.1 tohto článku.

6.3 Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že autorské práva k dielu podľa čl. l tejto zmluvy nie sú/nebudú zaťažené
inými právami tretích osôb, ktoré by bránili jeho riadnemu použitiu Objednávateľom, ani inými
právnymi vadami. V prípade, že si tretia osoba uplatní nárok proti objednávateľovi z titulu porušenia
autorských práv, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá vznikne
objednávateľovi v dôsledku uplatnenia nároku treťou osobou, a to v plnej výške.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí pre Zhotoviteľa prístup k podkladom a informáciám, ktoré sú
potrebné pre plnenie predmetu tejto zmluvy, ktoré má k dispozícii Objednávateľ. Objednávateľ sa
zaväzuje, že zabezpečí dodanie takýchto podkladov, a to najneskôr do 7 dní od požiadania
Zhotoviteľom.

6.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že bude Zhotoviteľa aktívne a okamžite informovať o nových podkladoch
alebo informáciách, o ktorých získa vedomosť v priebehu realizácie predmetu zmluvy, ktoré môžu byť
použiteľné alebo relevantné pre plnenie predmetu zmluvy.

6.6 Objednávateľ súhlasí, že v prípade nedostatkov v štúdii realizovanej podľa zmluvy Zhotoviteľom, bude
Zhotoviteľovi poskytnutá možnosť nápravy takéhoto nedostatku. Objednávateľ je povinný do 10 dní od
dodania diela oznámiť písomne akékoľvek vady. V tomto oznámení musia byť jasne popísané dôvody,
ktoré vedú Objednávateľa k záveru, že takéto vady existujú. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odstráni vady vo
vzájomne uznanom obsahu/rozsahu a vzájomne odsúhlasenej primeranej dobe na vlastné náklady.

6.7 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo určiť svojich pracovníkov, resp. subdodávateľov, ktorých použije pre
zhotovenie diela.
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6.8 Zhotoviteľ môže poveriť vykonávaním čiastkových špecializovaných úloh, pri plnení predmetu zmluvy aj
subdodávateľov. Pri vykonávaní úloh subdodávateľmi má Zhotoviteľ zodpovednosť akoby úlohu
vykonával sám, a je povinný zaistiť preukázateľne ochranu dôverných informácii týkajúcich sa
Objednávateľa aj po ukončení zmluvného vzťahu.

6.9 Podľa potreby bude Zhotoviteľ Objednávateľovi zasielať čiastkové verzie štúdie v elektronickej podobe e-
mailom na adresu kontaktnej osoby Objednávateľa. Objednávateľ čiastkovú verziu štúdie posúdi a
formou e-mailu na adresu kontaktnej osoby Zhotoviteľa odošle Zhotoviteľovi pripomienky k
prípadným nedostatkom. Tieto pripomienky je Zhotoviteľ povinný do štúdie zapracovať.

6.10 Každá zmluvná strana musí zachovávať mlčanlivosť rovnako, ako zachováva mlčanlivosť o svojich
vlastných informáciách, o všetkých dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ku ktorým má
prístup.

6.11 V prípade závažného porušenia termínov alebo podmienok dohodnutých touto zmluvou hoci ktorou
zmluvnou stranou, môže druhá strana odstúpiť od zmluvy formou písomného odstúpenia od zmluvy s
uvedením konkrétnych dôvodov. Pre účel odstúpenia od zmluvy sa za závažné porušenie termínov
alebo podmienok, považuje:

• omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry po dobu dlhšiu ako jeden kalendárny mesiac odo dňa
jej splatnosti. Zhotoviteľ musí vyzvať Objednávateľa a určiť Objednávateľovi dodatočne
primeranú lehotu na splnenie záväzku vyplývajúceho zo zmluvy a písomne Objednávateľa
upozorniť, že v prípade neplnenia povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy po stanovenom termíne od
zmluvy odstúpi.

• opakované neodstránenie vady Zhotoviteľom v dohodnutej dobe, uvedenej v preberacom protokole
podľa prílohy Č. l tejto zmluvy.

6.12 Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán.

7. PREBERACIE KONANIE

7.1 Plnenie podľa bodu 1.1 a 1.2 tejto zmluvy bude preberané formou preberacieho konania. Odovzdanie
diela Objednávateľovi bude zdokumentované prostredníctvom preberacieho protokolu podľa prílohy č.1
tejto zmluvy.

7.2 Realizačné výstupy predmetu zmluvy sa budú odovzdávať v tlačenej forme v počte 2ks kompletných
výtlačkov (pre Objednávateľa) a v elektronickej forme (na CD/DVD v počte l ks) podľa preberacieho
protokolu podľa prílohy č. l tejto zmluvy.

7.3 Na odstránenie vád zistených počas preberacieho konania ohľadom štúdie, poskytne Objednávateľ
Zhotoviteľovi primeraný čas uvedený v preberacom protokole. Pokiaľ zistené vady preukázateľne
nebránia prebratiu diela, dohodnutý čas na odstránenie týchto vád sa nepovažuje za omeškanie
Zhotoviteľa.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude považované za ukončené dňom podpisu preberacieho
protokolu a kompletným odstránením prípadných vád uvedených v preberacom protokole podľa
prílohy č. l tejto zmluvy.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

8.1 V prípade vzniku škody, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovať si jej náhradu v plnej
výške.
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9. OSTATNÉ UJEDNANIA

9.1 V prípade sporného chápania zmluvy sa Zmluvné strany budú snažiť pred zahájením právnych krokov
vyriešiť spor rokovaním zástupcov Zmluvných strán. Pokiaľ Zmluvné strany nevyriešia spor
rokovaním, budú sa snažiť dosiahnuť súdny zmier. Ak ani takto nedôjde k zhode, obrátia sa na príslušný
súd v Slovenskej republike

9.2 Objednávateľ súhlasí s tým, že ho Zhotoviteľ môže uvádzať v referenčných materiáloch pre iných
potenciálnych zákazníkov. Objednávateľ súhlasí s tým, že Zhotoviteľ (alebo jeho subdodávatelia) môže
uvádzať v referenčných materiáloch pre iných potenciálnych zákazníkov svoju účasť/podiel na
realizácii projektu.

9.3 Štúdia bude spracovaná v slovenskom jazyku.

9.4 Pri plnení predmetu tejto zmluvy sú si obe Zmluvné strany vedomé svojich povinností vyplývajúcich zo
zákona Č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

10.2 Túto Zmluvu možno meniť alebo dopÍňať písomne, na základe dohody Zmluvných strán formou
očíslovaných dodatkov.

10.3 Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy je:

• Príloha č. 1 - Vzor preberacieho protokolu,

10.4 Táto zmluva je vyhotovená v 4 originálnych výtlačkoch, z ktorých po podpísaní 2 výtlačky obdrží každá
zo Zmluvných strán.

10.5 Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne a nie v tiesni, že jej ustanovenia
považujú za určité a zrozumiteľné, že jej podmienky nepovažujú za nápadne nevýhodné a že jej obsahu
rozumejú a na znak súhlasu sjej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Trenčíne, dňa 1 3 FEB 2015 V Bratislave, dňa

Za Objednávateľa Za Zhotoviteľa

Ing. Jaroslav Baška
predseda

•

Ing.

Kjmateľ EMIS S.r.o.
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Príloha č. 1
Vzor

Preberací protokol

Podľa zmluvy o dielo na Štúdiu uskutočniteľnosti projektu: Rozvoj elektronických služieb GIS Trenčianskeho
samosprávneho kraja č.... zo dňa ... Zhotoviteľ: EMIS s.r.o., so sídlom Česká 15, 831 03 Bratislava IČO: 35
708816 odovzdáva a Objednávateľ Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911
Ol Trenčín, IČO: 36 126624 preberá plnenie predmetu citovanej zmluvy v rozsahu:
* Štúdiu uskutočniteľnosti projektu: Rozvoj elektronických služieb GIS Trenčianskeho samosprávneho kraja
- realizačný výstup v tlačenej forme v počte 2 ks,
- v elektronickej forme na CD alebo DVD v počte l ks

Objednávateľ preberá*/nepreberá* predmet zmluvy bez vád* s vadami*

A termín na odstránenie vád .

V ,dňa .

Zhotoviteľ Objednávateľ

*nehodiace sa prečiarknite

Tento protokol je podkladom pre fakturáciu zmluvy o dielo na Štúdiu uskutočniteľnosti projektu: Geografický
informačný systém územia Trenčianskeho samosprávneho kraja č.... zo dňa ...
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