ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
„Technológia na 3D rozširenú holografIcků realitu“
uzavretá vsúlade s ust.

Kód výzvy: IROP-P03-SC31 -201 6-5
566 a nasI. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodnýzákůnnik vznení
neskoršich predpisov

Zmluvné strany:
Obchodně meno:
31db:

ičo:
nič:
nič:
Zápis v obchodnom registri:

V zastúpeni:

Q

Bankové spojenie:
číslo účtu:
Tel.:
Email:

okto.digltal s.r.o.
Nobelova 6, 831 02 Bratislava
50734547
2120448572
SK2120448572
V OR Okresného súdu Bratislava, oddiei: Sro, vložka
číslo: 117462/B
Štefan Gembický, konateí
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK76 0200 0000 0040 8726 8955
+421 907238954
stefanoktodigital.com

(ďalej len ako Poskytovater“)
a
Obchodné meno:
Sidlo:
IČO:
Dič:
DIČ:
Zápis v obchodnom registri:
V zastúpeni:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
Tel.:
Email:

Dom Mariny, s.r.o.
Radničně námestie 18/109, 96901 Banská Štiavnica
45982392
2023202951
31<2023202951
V OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiei: Sro,
vložka číslo: 29329/S
Ing. Igor Brossmann, Ján Majsniar
TATRA BANKA, as..
31<71 1100 0000 0029 2085 5078
+421 907238954
ian@bankaiasky.sk

(ďalej Ian ako »Objednávater)
(ďalej spoIočne aj ako „zmbuvné strany“, jednotbivo aj ako „Zmbuvná strana“.)

Článok I.
Predmet zmbuvy
1.1.

Touto zmluvou o poskytnuti služby (ďalej len „zmluva“) sa poskytovateľ zavázuje, že pre
Objednávateľa na jeho účet a v jeho mene za odplatu špecifikovanú v čl, blb tejto zmbuvy
poskytne rozšlrenie služieb Banky lásky do digitáineho priestoru špecifikovaných v pribohe
č. 1A,lBtejto zmluvy o poskytovaní sbužieb.

Článok II.
Doba trvania zmluvy
2.1.

Poskytovateľ sa zaväzuje adovzdať predmet zmluvy do 180 kalendárnych dni odo dňa
doručenía objednávky poskytovateľovi od objednávateľa.

2.2.

V pripade, že dójde k skráteniu, resp. k predlženiu doby poskytnutia služby, zmena móže
byť riešená formou Dodatku k zmluve.
Článok III.
Cena a platobné podmienky

3.1.

Cena za Ojelo je Zmluvnými stranami dohodnutá v celkovej výške:
Celková cena v eur bez DPH za celý
predmet zákazky

92 010,- EUR

Hodnota 20% DPH v EUR:

18 402,- EUR

Celková cena diela v EUR vrátane DPH

110 412,- EUR
slovom: stodesaťtisicštyristodvanásť

3.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena je konečná, v cene služby sú zahrnuté všetky nákiady
poskytovateľa a predmet zmluvy bude poskytovateľ poskytovať v požadovanej kvalite.

3.3.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávater bude uhrádzat celkovú cenu predmetu zmiuvy
na základe čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom. Faktúry budú vystavené po
podpisaní protokolu o prevzati oboma zmluvnými stranami. ObjednávateV sa zaväzuje
zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanú službu na základe zhotoviteľom vyhotovených faktúr.

3.4.

Každá faktůra bude obsahovať náležitosti v zmysle platnej legislativy SR. V pripade, že
faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa platnej legislativy SR. Objednávater je
oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie. V takom pripade sa preruši plynutie
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry
objednávateľovi ako rovnopis S označenim „oprava.

3.5.

Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dni odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Článok IV.
Kontaktně adresy

4.1.

V akejkoľvek pisomnej korešpondencii týkajúcej sa tejto zmluvy medzi objednávateľom na
jednej strane a poskytovateľom na strane druhej, sa musi uvádzať název zmluvy, kód
výzvy a musi byt‘ zaslaná poštou, faxom alebo doručená osobne na adresy uvedené v
Zmluvných stranách.
•

Kontaktná osoba za poskytovatera:
Štefan Gembický, tel.: +421 907 238 954, e-mail: stefanoktodigital.com

•

Kontaktná osoba za objednávatera:
Ján Majsniar, tel.: +421 905 980 499 e-mail: janbankalasky.sk.
‚

Článok V.
Právo a jazyk zmluvy
5.1.

sa budú riadiť platnou
Všetky právne záležitostí, spojené s plnenlm tejto zmluvy,
legislativou SR.

5.2.

Všetky doklady a dokumenty budú v štátnom jazyku.
Článok Vl.
Korešpondencia

6.1.

6.2.

nie pisomnej korešpondencie,
Vo všetkých prípadoch, keď je stanovený termín na doruče
ie. V každom prípade je
odosialatef by mal požiadať o powrdenie prijmu tejto korešpondenc korešpondencie.
prijatie
povinný odosielateľ prijať všetky také opatrenia, ktoré zaručia
alebo rozhodnutie vydané
Akékoľvek oznámenie, súhlas, schválenie, osvedčenie
musí byť v pisomnej podobe,
ľubovoľnou osobou, ktoré sa požaduje v súlade So zmluvou
odopíerať alebo zdržiavať.
pokiaľ nie je určené inak, a jeho vydanie sa nesmie bezdóvodne
Článok VII.
Poskytovanie informácii

7.1.

poskytnúť všetky ínformácie alebo
Objednávateľ je povinný poskytovateľovi bezodkladne
icfl. Poskytovateľ je povinný tieto
dokumenty dóležité pre plnenie zmluvy, ktoré má k dispoz
zmluvy vrátiť.
dokumenty Objednávateľovi po ukončeni obdobia realizácie
Článok VIII.
Povinnosti poskytovateTa

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

predpismi platnými v SR.
Poskytovateľ je povinný rešpektovaf a riadiť sa zákonmi a
všetkým nárokom a sůdnym
Poskytovateľ zbaví Objednávateía právnej zodpovednosti voči
právnych predpisov SR.
konaniam, ktoré vzniknú z dóvodu porušenia zákonov a mých
legislativou SR ako aj EU.
PoskytovateF je povinný vypracovať službu v súlade s aktuálnou
s náležitou starostlivosťou
Poskytovateľ je povinný vykomávať služby vyplývajúce Zo zmluvy
a efektivnosťou v sůlade s najlepšlmi odbornými postupmi.
a informáciami, ktoré ziska
Poskytovateľ je povinný zaobchádzať so všetkými dokumentmi
účelov plnenia zmluvy
vo vzťahu k plneniu Zmluvy uvedenej ako dóvernými a s výnimkou
bez predchádzajúceho
nesmie zverejňovať alebo odtajníť žiadne podrobností zmluvy
ávatet‘a po kontultácii S
pisomného súhlasu objednávatel‘a alebo Zástupcu objedn
zverejnenia informácii pre
e
objednávateľom. V pripade vzniku rozporu vo vzťahu k potreb
účely zmluvy bude rozhodujúce rozhodnutie objednávateľa.
inej oprávnenej osobe
Poskytovateľ je povinný kedykoľvek umožniť objednávateľovi alebo
služby, pripadne
ované
poskyt
na
sa
kontrolu alebo audit záznamov a účtov vzťahujúcich
služieb.
ovania
poskyt
vytvorenie kápu takýchto záznamov počas alebo po ukončeni
s poskytovanim služieb
Poskytovateľ sa zavázuje strpiet výkon kontroly/auditu súvisiaceho
nuti nenávratného
poskyt
y
o
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti prislušnej Zmluv
atného finančného
nenávr
finančného prispevku uzavretej objednávateľom ako prijimateľom
ených osůb
oprávn
strany
prispevku za účelom financovania predmetných služieb, a to zo
Zmluvy o
enok
ých podmi
na výkon kontroly/auditu v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvn

3poskytnuti nenávratného finančného prispevku (číslo zmluvy: MK-06/2O2OISOIROPPO
302031 G692).
Článok IX.
Povinnosti objednávatera
9.1.
9.2.
9.3.

nej
Objednávateľ určuje Jána Majsniara, ktorý bude stálym konzultantom informácil a potreb
dokumentácíe Poskytovatefovi za účetom úspešného plnenia predmetu zmluvy.
íe tejto
Objednávateľ sa zaväzuje odovzdat všetky podklady a dokumentácíu pre splnen
m.
zmluvy najneskór do 3 pracovných dni odo dňa ich vyžiadania Poskytovateío
za to, že
Objednávateľ zodpovedá za ůplnosť a pravdivosť odovzdaných podkladov ako aj
vád.
skutočnosti v nich uvedené zodpovedajú realite a sú bez právnych
Článok X.
Pozastavenie

‘

10.1.
10.2.

na takú dobu a
Objednávaterje oprávnený pozastavit poskytovanie služieb alebo ich častí
takým spósobom, aký považuje za nevyhnutný.
nim záväzkov
Ak doba pozastavenia prekroči 60 dni a pozastavenie nie je zavinené neplne
O povolenie na
zo strany poskytovateía, poskytovateľ móže požiadat objednávateía
obnovenie poskytovania služieb do 7 dni alebo mčže vypovedat túto zmluvu.
Článok Xl.
Vypovedanle zmluvy zo strany objednávatera

11.1.
11.2.

ostatně práva
Vypovedanie zmluvy sa neuskutoční bez toho, aby bali dotknuté
objednávateľa a poskytovateľa vyplývajúce zo zmluvy.
nost
Objednávater může vypovedat zmluvu v naseldujůcich pripadoch, pričom tůto skutoč
je povinný poskytovateíoví oznámit 30 dni vopred:
11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.

11.3.

so
ak poskytovateľ nie je schopný riadne poskytovat svoje služby v súlade
osti;
povinn
é
zmluvn
zmluvou alebo významným spósobom neplni svoje
eni
ak poskytovateľ v rozumnom čase nesplni povinnosti uvedené v oznám
objednávateFom,
nia
ak poskytovateľ odmietne alebo zanedbá výkon administrativneho nariade
vydaného objednávateľom;

11.1.4.

ak poskytovateľ postúpi zmluvu alebo uzatvori poddodávateľskú zmluvu bez
predchádzajúceho súhlasu objednávateía;

11.1.5.

ak sa objavi prekážka, ktorá bráni plneniu zmluvy;

rit‘ inú
Po vypovedani zmluvy může objednávateľ dokončit služby sám alebo může uzatvo
dňa
Odo
vani.
obstará
zmluvu s tretou stranou v zmysle platného zákona o verejnom
ovania
poskyt
platnosti vypovedania zmluvy posktovateľom nezodpovedá za omeškanie
ajú
služieb; povinnosti poskytovateľa vzniknuté pred týmto dátumom však zostáv
nedotknuté.

..r
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11.4.

Po vypovedani zmluvy alebo bezodkladne po obdržaní oznámenia O jej vypovedani, je
poskytovateĺ povinný bezodkladne prijať všetky nutné kroky na rýchle a systematické
ukončenie poskytovania služíeb za vynaloženia minimálnych nákladov.

11.5.

Objednávateľ je povinný, ako náhle to bude možně, potvrdiť hodnotu služieb a všetky
čiastky. ktoré sú splatné poskytovateľovi ku dňu vypovedania zmluvy.

11.6.

11.7.

Po oznámeni o vypovedani zmluvy nebude objednávater povinný vykonávať žiadne ďaľšie
čení je
platby poskytovateľovi, pokiaf nebudú služby dokončené, pričom po ich dokon
za
navyše
y
náklad
ne
prípad
ovateía
poskyt
objednávateľ oprávnený ziskať späť od
k.
zostato
splatný
ť
dokončenie služieb alebo je povinný poskytovateíovi zaplati
nárok žiadať
Okrem dlžných čiastok za už vykonané služby poskytovateľ nebude mať
kompenzáciu za akékoľvek straty alebo škody, ktoré utrpel.
Článok XII.
Vypovedanle zmluvy zo strany

12.1.

lehotou, v
Poskytovateľ može vypovedať zmluvu pisomne S 30-dennou výpovednou
nasledujůcich pripadoch:
h;
ak objednávateí trvalo neplní svoje povinnosti ani po opakovaných výzvac
12.1.1.
alebo
12.1.2.

12.2.
12.3.

ak objednávatef pozastaví poskytovanie služieb ale ich časti na dobu dlhšiu
ako 90 dní z dávodov, ktoré nie sú uvádzané v tejto Mandátnej zmluve, pričom
pozastavenie nie je spósobené postupom poskytovateľa;

a, ktoré
Takáto výpoveď nUako neovplyvní ostatně práva objednávatefa alebo poskytovateľ
získali podľa Zmluvy o poskytnutí služieb.
Škody,
V pripade takejto výpovede uhradí objednávateľ poskytovateľovi všetky straty alebo
čiastku
ů
celkov
ročila
neprek
platieb
ktoré objednávateí utrpel tak, aby celková výška
uvádzanú v Čl. 3. ods. 3.1
Článok XIII.
Riešenie sporov

13.1.

urovnanie
Objednávateľ a Poskytovateľ musia vyvinůf maximálne ůsilie na mimosůdne
sporov, ktoré sa vztahujCi na zmluvu, a ktoré vzniknú medzi nimi.

13.2.

Riešenie sporov bude v súlade splatnou legislativou SR.

13.3.

tejto
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak by boli porušené ustanovenia Čl. 8.
zmluvy.
Článok XIV.
Záverečné ustanovenia

14.1.

Táto Zmluvu je možné meniU iba pisomnou dohodou zmluvných strán.

14.2.

veniami
Vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa nadia pnislušnými ustano
Obchodného zákonnika a ďaíšich všeobecne záväzných právnych predpisov.

14.3.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých 1 vyhotovenie obdrží
poskytovateľ a ostatné objednávateľ.

14.4.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Kůpna zmluva nadobůda účinnosť:

14.5.

•

deň po dnt zverejnenia na webovom sídle obce a zároveň

•

po kladnom výsledku kontroly predmetného verejného obstarávania zo strany
prislušného Riadiaceho orgánu

Zmluvné strany vyhlasujú, že si táto zmluvu prečitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho,
že obsah tejto zmtuvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej v6li, ju podpisali.

Za objednávateľa:

Za poskytovatera:
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Prilohy:
•
•
•

priloha Č. IA,1B (Sumárny list cenovej ponuky a technické požiadavky, opis diela)
Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch
Výpis z registra partnerov verejného sektora
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