ZMLUVA O

DIELO

uzatvorená podľa §536 Obchodného zákonníka a § 45 zákona
č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Článok I.

Zmluvné strany
1. Názov :
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava
Mgr. Michal ŠPÁNIK, riaditeľ
00166251
2020857080
Štátna pokladnica
7000061016/8180

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:
Oddiel:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
Č. Účtu:

SWHW a.s.
Jána Stanislava 28/A, 841 05 Bratislava
359 29 871
2021987253
SK2021987253
Okresný súd Bratislava I.
Sa
Vložka č. 3567/B
Peter Holba, podpredseda predstavenstva
Tatra banka
2626845995/1100

(ďalej len „Poskytovateľ“)

Článok II.

Predmet plnenia
1. Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie Štúdie obchodného modulu pre komerčný
predaj digitálnych dát, mapových služieb a tlačenej mapovej produkcie pomocou
internetu formou elektronického obchodu (ďalej len „predmet zmluvy“).

Článok III.

Miesto, čas a spôsob plnenia
1. Miestom plnenia je sídlo objednávateľa.
2. Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 k tejto zmluve.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v období od uzatvorenia tejto zmluvy do 30. 6. 2011
poskytnúť objednávateľovi predmet zmluvy vymedzený touto zmluvou
a objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť cenu dohodnutú
v článku IV. tejto zmluvy.
Článok IV.

Cena plnenia, platobné podmienky
1. Cena plnenia je stanovená ako cena vzájomne dohodnutá objednávateľom
a zhotoviteľom v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov.
2. Cena je dodhodnutá za predmet zmluvy podľa čl. II. Bod 2.1 v sume:
Ponuková cena bez DPH je:
54.500,00 €
DPH 20 % :
10.900,00 €
CELKOM:
65.400,00 €
Slovom: šesťdesiatpäťtisícštyristo Euro
3. Cena za predmet zmluvy je pevnou cenou po celú dobu trvania tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že poskytovateľ je a objednávateľ je platiteľom DPH.
5. Právo na zaplatenie dohodnutej ceny plnenia vzniká zhotoviteľovi riadnym a včasným
splnením jeho záväzku.

Článok V.

Sankcie
1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením vyúčtovanej ceny je poskytovateľ
oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.
2. V prípade omeškania poskytovateľa s odovzdaním predmetu zmluvy je objednávateľ
oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny oneskorene splneného
záväzku za každý deň omeškania.

Článok VI.

Zodpovednosť za vady, reklamácie
1. Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zákonníka,
ktoré upravujú zodpovednosť za vady diela.

Článok VII.

Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode
zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.
2. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie
neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších
všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30. 6. 2011.
4. Obidve zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého obsahu tejto zmluvy v jej
úplnom znení v Centrálnom registri zmlúv, a to v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z.,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
5. Zmluva následne nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
6. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv.
7. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, obojstranne
odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.
8. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď sa poskytovateľovi stalo plnenie
podstatných zmluvných povinností úplne nemožným. Podstatnými povinnosťami
zhotoviteľa sú všetky jeho povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
9. Pri podstatnom porušení zmluvných záväzkov zo strany poskytovateľa si objednávateľ
vyhradzuje právo vypovedať zmluvu okamžite. V takom prípade končí platnosť
zmluvy dňom doručenia výpovede poskytovateľovi.
10. Za stranu poskytovateľa je na vecné konanie v rozsahu tejto zmluvy Peter Holba,
podpredseda predstavenstva, tel. č. 0910/808 808. Za objednávateľa Mgr. Michal
Špánik, riaditeľ, tel. č. 02/ 208 161 99.
11. Poskytovateľ je úspešným uchádzačom verejného obstarania – podprahovej zákazky,
vyhodnotenej dňa 14.04.2011 pod číslom protokolu 001/2011. Nedeliteľnými
prílohami tejto zmluvy sú:
- Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. , vložka číslo: 3567/B ,
Oddiel: Sa.
12. Zmluva sa vyhotovuje v piatich exemplároch, z ktorých po podpísaní objednávateľ
obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhodnotenia.

V Bratislave dňa: .....................

V Bratislave dňa: ..................

____________________________

____________________________

poskytovateľ

objednávateľ

Príloha č. 1 Predmet zmluvy

Štúdia obchodného modulu pre komerčný predaj digitálnych dát, mapových služieb
a tlačenej mapovej produkcie pomocou internetu formou elektronického obchodu:
-

-

priestor pre zobrazenie mapových podkladov,
intuitívna navigácia v mapových podkladoch,
nástroje pre výber záujmového združenia,
jednoduchú definíciu záujmového územia pre výber konkrétnych produktov,
poskytovanie metadát, ktoré budú detailne popisovať údajové (dátové) sady,
verejne prístupné prehliadanie:
o katalógu produktov,
o ukážok,
o metadát,
objednávka a jej jednotlivé údaje uložené v databáze pre ďalšie spracovanie,
zaznamenávanie (logovanie) každej operácie za účelom štatistiky,
prehľadové a podkladové mapy poskytované WMS službou,
možnosť rozličných cien pre jednotlivé typy zákazníkov,
možnosť zliav, či prirážok spojené s opakovaným výdajom diela v určitom období.

Časti analýzy:
-

analýza súčasného stavu,
koncepčný návrh:
o USE-CASE – model prípadov použitia na koncepčnej úrovni,
o procesy a aktivity – návrh procesov, základných aktivít, rolí a artefaktov
jednotlivých aktivít,
o funkčná architektúra – návrh funkčnej architektúry na úrovni funkčných
modulov a komponentov,
o technická a aplikačná architektúra,
o návrh postupu implementácie – návrh základných aktivít/činností, ich
postupnosti a trvania
o prehľad potrebných legislatívnych zmien

