ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
uzavretá podľa § 269 a nasled. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
So sídlom :
Zastúpený :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO :
DIČ:
IČ DPH:
Právna forma:

Z@ict, združenie
Komenského 48, 011 09 Žilina
Ing. Florián Kevický, PhD. – konateľ
Ing. Mária Bátorová Prekopová – konateľka
Tatrabanka, a.s., pobočka Žilina
2626865435/1100
42168341
2022651818
SK2022651818
združenie právnických osôb
ďalej len „objednávateľ“

Dodávateľ :
So sídlom :
Zastúpený :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Právna forma:

Cassien, s.r.o.
M. Nešporu 1186, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Mgr. Alexandra Mihaldová, konateľ
Tatra Banka, a.s.
2928850060/1100, IBAN: SK3611000000002928850060
45847720
2023127337
SK2023127337
spoločnosť s ručením obmedzeným
ďalej len „dodávateľ“

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o poskytnutí služby, ktorá je výsledkom postupu zadávania
zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa zabezpečiť pre objednávateľa „Propagácia klastra
Z@ICT na vybraných univerzitách a vysokých školách v SR a ČR“ (ďalej len „služba“) v zmysle
článku IV tejto zmluvy na základe dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií podľa
§ 2 písm. f) zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky.
2. Miesto dodania predmetu zmluvy je Z@ict, združenie, Komenského 48, 011 09 Žilina a vybrané
univerzity:
• Technická univerzita v Košiciach
• Univerzita Komenského
• Paneurópska vysoká škola
• Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
• Univerzita Tomáše Bati v Zlíne
• Univerzita Palackého Olomouc

Článok II.
Cena za predmet zmluvy
1. Cena za predmet plnenia zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:
Cena služby bez DPH
8 500,00 €
Sadzba DPH
20 %
Výška DPH
1 700,00 €
Cena celkom vrátane DPH
10 200,00 €
2. Dodávateľ je platiteľom DPH.
3. Úhrada za dodávku služby sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom na účet dodávateľa na
základe doručenej faktúry.
4. Splatnosť faktúry bude 14 dní odo dňa doručenia vystavenej faktúry Objednávateľovi. Faktúra musí
obsahovať všetky údaje stanovené právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Pokiaľ
faktúra nebude obsahovať všetky požadované fakturačné údaje, bude vrátená dodávateľovi na
opravu a lehota splatnosti začne plynúť až po doručení riadne opravenej faktúry.
5. V prípade omeškania so zaplatením ceny za predmet zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť
dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa
nasledujúceho po lehote splatnosti faktúry až do zaplatenia.
6. V prípade omeškania dodávateľa s realizáciou služby zaplatí dodávateľ objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 0,02 % z ceny služby za každý aj začatý deň omeškania.

Článok III.
Čas, miesto a spôsob vyhotovenia predmetu zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s lehotou plnenia do 28. 2. 2015.
2. Spôsob realizácie služby – dodávateľ zrealizuje predmet zmluvy a doručí objednávateľovi
spracované výstupy z realizácie služby (správu z realizácie, fotodokumentáciu) na Z@ict, združenie,
Komenského 48, 011 09 Žilina. Prevzatie služby sa realizuje odovzdaním výstupov v dvoch
výtlačkoch v tlačenej podobe a v 1 kópii na elektronickom nosiči.
3. O odovzdaní predmetu služby sa vyhotoví preberací protokol, ktorý bude podpísaný oboma
zmluvnými stranami.
Článok IV.
Opis a rozsah predmetu zmluvy
V rámci realizovanej zákazky verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť propagáciu aktivít klastra
Z@ict na vybraných univerzitách v Slovenskej a Českej republike. Propagácia bude prebiehať na
univerzitách, na ktorých je významná IKT komunita:
• Technická univerzita v Košiciach
• Univerzita Komenského
• Paneurópska vysoká škola
• Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
• Univerzita Tomáše Bati v Zlíne
• Univerzita Palackého Olomouc
Dodávateľ zabezpečí komplexnú prípravu a organizáciu propagácie na vybraných univerzitách,
zabezpečí dopravu, zabezpečí prezentujúcich, zabezpečí prenájom priestorov, prezentačnej
a ozvučovacej techniky na príslušných univerzitách. Dodávateľ tiež zabezpečí prípravu stánku klastra
(minimálne rozmery 2 m x 1,5 m), ktorý bude obsahovať logo a aktivity klastra a tento bude
umiestnený počas prezentácií na príslušných univerzitách.
Predpokladaný počet: 6 návštev x min. 2 hodiny.

Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ vytvorí vhodné podmienky pre spracovanie predmetu zmluvy, zaručuje súčinnosť
dodávateľovi formou spolupráce príslušných zamestnancov pri realizácii predmetu zmluvy, ako aj iné
podklady potrebné pre spracovanie predmetu zmluvy.
2. Objednávateľ je povinný na požiadanie dodávateľa spolupôsobiť pri zabezpečovaní informácií
a materiálov potrebných pre realizáciu služby, a to do 3 dní od požiadania dodávateľa.
3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať realizáciu služby. Ak zistí, že dodávateľ vykonáva službu
v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený požadovať od dodávateľa odstránenie nedostatkov
vzniknutých chybným konaním dodávateľa a vykonávanie služby riadnym spôsobom. Ak tak
dodávateľ neurobí ani v primeranej lehote, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
4. Objednávateľ je povinný výstupy z realizácie služby prevziať a bez zbytočného odkladu vykonať
kontrolu realizácie služby.
5. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za vykonanie predmetu zmluvy dohodnutú v čl. II. Vlastníctvo
k výstupom z predmetu zmluvy prechádza z dodávateľa na objednávateľa dňom úhrady ceny za
predmet zmluvy.
Práva a povinnosti dodávateľa
1. Dodávateľ je povinný vykonať realizáciu služby riadne a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom
čase, resp. aj pred dohodnutým časom.
2. Pokiaľ niektorú časť predmetu zmluvy dodávateľ zabezpečuje subdodávateľským spôsobom,
zodpovedá za splnenie podmienok dohodnutých v tejto zmluve v celom rozsahu tak, ako keby všetky
práce plnil on sám, pretože Objednávateľ má uzavretú Zmluvu len s Dodávateľom a nie s jeho
subdodávateľmi.
3. Dodávateľ zodpovedá za veci prijaté od objednávateľa, ktoré sú potrebné k realizácii služby a je
povinný ich vrátiť bez zbytočného odkladu po zrealizovaní služby.
4. Dodávateľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na to, že predložené
podklady potrebné na realizáciu služby sú nedostatočné, resp. s chybami a na nevhodnú povahu
pokynov daných mu objednávateľom, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení
odbornej starostlivosti.
5. Dodávateľ sa zaväzuje, že zverené obchodné a technické informácie objednávateľa nesprístupní
tretím osobám bez jeho písomného súhlasu a tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie
podmienok tejto zmluvy.
6. Ak nevhodné alebo nedostatočné veci alebo nevhodné pokyny prekážajú v riadnej realizácii
predmetu zmluvy, je dodávateľ povinný jej vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby
výmeny alebo doplnenia dokladov alebo zmeny pokynov objednávateľa, alebo písomnom oznámení
objednávateľa, že trvá na vykonávaní predmetu zmluvy s takýmito vecami alebo podľa daných
pokynov. O dobu prerušenia sa predlžuje lehota na vykonanie predmetu zmluvy.
7. Dodávateľ je na základe tejto zmluvy a dohodnutých podmienok a termínov povinný realizovať
predmet zmluvy. V prípade, že realizácia zo strany dodávateľa nebude zabezpečená v súlade
s podmienkami tejto zmluvy a podmienkami poskytnutia dotácie na podporu priemyselných
klastrových organizácií podľa § 2 písm. f) zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky, zaväzuje sa dodávateľ uhradiť všetky vzniknuté škody.
8. Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzatvorením tejto
zmluvy dozvedia, sa považujú za dôverné, charakteru obchodného tajomstva v zmysle § 17
Obchodného zákonníka.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny údajov o zmluvných stranách uvedených v záhlaví
tejto zmluvy tieto písomne a preukázateľne oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu.
3. Vo veciach, ktoré nie sú ustanovené v zmluve, sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia.
5. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám v znení noviel.
6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ si ponechá dve vyhotovenia
a dodávateľ dve vyhotovenia.
7. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu
porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite,
vážne a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, na znak
súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali. Súčasne svojimi podpismi potvrdzujú,
že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré
by mohli spôsobiť neplatnosť tejto zmluvy a zmariť tak jej účel.

V Žiline, dňa 18. 11. 2014

V Kysuckom Novom Meste, dňa 18. 11. 2014

Objednávateľ:

Dodávateľ:

.....................................................
Ing. Florián Kevický, PhD.
konateľ klastra

.....................................................
Mgr. Alexandra Mihaldová
konateľka

.....................................................
Ing. Mária Bátorová Prekopová
konateľka klastra

