Príloha č. 1

ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Zák. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(Obchodný zákonník)

medzi:
Zmluvné strany
1. Objednávateľ: Mesto Žilina
So sídlom MsÚ: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v jeho mene
konajúci: Ing. Igor Choma primátor
identifikačné číslo: 00 321 796,
číslo účtu: IBAN SK37 5600 0000 0003 3035 3001
(ďalej ako objednávateľ)
2. Zhotoviteľ:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
(ďalej ako zhotoviteľ)

Preambula
1. Táto zmluva je uzavretá ako výsledok prieskumu trhu podľa zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov objednávateľom
mesto Žilina ukončeného zápisom o vykonaní prieskumu trhu zo dňa ... .
2. Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby
nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany
prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach
a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade
s protikorupčnými zákonmi.

I.
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo strategický dokument Akčný plán nízko-uhlíkovej mobility mesta Žilina (ďalej aj
ako „dielo“) podľa návodu v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
a záväzok objednávateľa zhotoviteľovi za vykonanie diela zaplatiť dohodnutú cenu.
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2. Akčný plán nízko-uhlíkovej mobility mesta Žilina a jeho funkčnej oblasti je strategický
dokument, ktorý rieši súčasný stav v oblasti dopravy a analýzu možnosti na zlepšenie
úrovne nízko uhlíkovej mobility v meste Žilina a jeho funkčnej oblasti. Tento dokument
je jednou z povinných aktivít projektu s názvom „Smart Solutions Supporting Low
Emision Zones and other low-carbon mobility policies in cities“, akronym projektu:
SOLEZ, číslo projektu: CE243, ktorý má za cieľ prispieť k efektívnejšej implementácii
opatrení na nízko-uhlíkovú mobilitu v meste a je financovaný z Operačného programu
nadnárodnej spolupráce Interreg Central Europe a spolufinancovaný zo zdrojov Mesta
Žilina.
II.
SPÔSOB VYPRACOVANIA DIELA, ODOVZDANIE DIELA, ČAS PLNENIA
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a odovzdať ho objednávateľovi za dohodnutú
cenu, v dohodnutom čase, v požadovanom množstve a kvalite podľa návodu, ktorý tvorí
neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy a inštrukcii objednávateľa.
2. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie diela objednávateľovi v jeho sídle odovzdávacím
a preberacím protokolom.
3. Akceptáciou sa rozumie odsúhlasenie vecnej a obsahovej stránky predmetu diela vo
forme akceptačného protokolu podpísaného oboma Zmluvnými stranami v sídle
Zhotoviteľa (ďalej len „Akceptácia“). Objednávateľ je povinný akceptovať predmet
diela do 14 dní od odovzdania diela, alebo písomne resp. emailom oznámiť
zhotoviteľovi námietky a pripomienky voči odovzdanému predmetu diela, pričom
zhotoviteľ je povinný dielo v zmysle námietok a pripomienok upraviť v lehote do 7
pracovných dní od ich doručenia. V prípade, že zhotoviteľ dielo v zmysle námietok
a pripomienok neupraví do uvedenej lehoty, alebo dielo neupraví v ich zmysle riadne,
objednávateľ má právo opätovne oznámiť a špecifikovať zhotoviteľovi námietky
a pripomienky k predmetu diela a určiť dodatočnú primeranú lehotu (nie však dlhšiu
ako 7 dní) na úpravu diela v ich zmysle. Pokiaľ nebude dielo upravené v zmysle
námietok a pripomienok objednávateľa ani v dodatočnej lehote, objednávateľ má právo
na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej ceny za každý deň
omeškania s odstránením vád diela v zmysle pripomienok a námietok počnúc 8. dňom
od doručenia písomného oznámenia o námietkach a pripomienkach, prípadne môže
objednávateľ od zmluvy odstúpiť. V prípade, že objednávateľ do 14 dní od odovzdania
predmetu diela nepredloží písomne odôvodnené námietky voči predmetu diela, dielo sa
považuje za akceptované. Akceptáciou nie je dotknuté právo objednávateľa na
uplatnenie nárokov, vyplývajúcich zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať dielo do 30.10.2017.

III.
ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ dodávateľovi cenu vo výške:..................
2. Cena diela je určená podľa víťaznej ponuky (z verejného obstarávania) v súlade
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s predmetom danej objednávky na konkrétne dielo. Cenová ponuka tvorí prílohu, ktorá
je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Doprava diela na miesto dodania je už
zahrnutá v cene podľa cenovej ponuky a nebude fakturovaná ako samostatná položka.
3. Uvedenú cenu je možné navýšiť iba v prípade zmeny sadzby DPH a to tak, že
zhotoviteľ, ktorý je v čase uzavretia zmluvy platcom DPH pripočíta k dojednanej
celkovej cene diela bez DPH daň z pridanej hodnoty v percentuálnej výške,
zodpovedajúcej zákonnej úprave, účinnej k dátumu zdaniteľného plnenia. Ustanovenie
v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na zhotoviteľa, ktorý nie je v čase uzavretia
zmluvy platcom DPH.
4. Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra (daňový doklad) vystavená
zhotoviteľom po vykonaní diela a jeho akceptácii, ktorá bude splatná do 30 dní od
doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra musí spĺňať zákonné náležitosti daňového
dokladu. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť naspäť
zhotoviteľovi za účelom jej opravy. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry
objednávateľovi.

IV.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo v plnom rozsahu podľa inštrukcii uvedených
v prílohe č. 1 a do termínu odovzdania diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v dohodnutom čase a v potrebnej kvalite v sídle
objednávateľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo riadne a včas, na základe pokynov objednávateľa,
odborne, podľa svojich najlepších schopností a vedomostí.
4. Zhotoviteľ je povinný v dokumente uvádzať povinnú publicitu projektu SOLEZ
v zmysle inštrukcii objednávateľa.
5. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať zmeny diela len so súhlasom objednávateľa.
Zhotoviteľ je zároveň povinný informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach,
ktoré môžu mať vplyv na zhotovenie diela.
6. Objednávateľ poskytne dodávateľovi patričnú súčinnosť na riadne zhotovenie diela.
7. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za dielo (odmena) podľa čl. III. tejto zmluvy.
8. Objednávateľ má právo na kontrolu obsahovej časti diela.
9. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť dielo iným osobám než objednávateľovi.

V.
LICENČNÁ ZMLUVA
1. Podpisom tejto zmluvy udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas na bezodplatné,
výhradné použitie diela (výhradnú licenciu) v zmysle § 19 ods. 4 autorského zákona
a to najmä nasledovným spôsobom:
a) vyhotovenie rozmnoženiny diela
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b) spracovanie a adaptáciu diela, čím sa myslí najmä :
1. nasledovné zapracovanie zmien diela podľa potrieb objednávateľa;
2. ďalšie podrobnejšie rozpracovanie diela do detailnejšej podoby pre účely
vyhotovenia konkrétneho súvisiaceho projektu;
3. spracovanie čo aj časti diela do iného diela; všetko za podmienky, že tým nedôjde
k hanlivému nakladaniu s dielom.
c) zaradenie diela do súborného diela, najmä pre potreby rôznych sumarizačných,
propagačných publikácií o meste Žilina a pod.
d) verejné vystavenie diela, najmä v sídle ako aj na webovom sídle objednávateľa,
2. Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výslovný súhlas so spôsobom
využitia diela podľa čl. V bodu 1 písmeno b, c tejto zmluvy, zhotoviteľ je plne
uzrozumený s tým, že vyššie uvedenou adaptáciou, rozpracovaním či spracovaním diela
nedochádza k nedovoleným zmenám či nedovoleným zásahom do diela. Zhotoviteľ
nezodpovedá za prípadne spôsobenie vád diela, ktoré vzniknú dôsledkom
uskutočnených zásahov objednávateľa. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že
v prípade zásahov objednávateľa do diela, autorský dozor sa uplatňuje iba
v nedotknutom rozsahu diela.
3. Licencia sa udeľuje na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu.
4. Hmotne zachytený výsledok diela sa stáva po jeho prevzatí objednávateľom
vlastníctvom objednávateľa.

VI.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy z dôvodov stanovených v tejto zmluve,
z dôvodov stanovených v zákone a najmä z dôvodu, že dodávateľ nevykoná dielo
riadne, včas a v potrebnej kvalite.
2. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, že zhotoviteľ poruší
ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy a k náprave nedôjde ani do troch dní od doručenia
výzvy objednávateľa na odstránenie závadného stavu.
3. Zmluva môže zaniknúť písomnou dohodou oboch zmluvných strán.

VII.
SANKCIE
1. Ak nedodrží zhotoviteľ svoj záväzok včas dokončiť a odovzdať dielo, zaplatí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý začatý deň
omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na
náhradu škody, ktorá vznikne porušením zmluvnej povinnosti.
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2. Ak sa objednávateľ omešká s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok
z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania až do doby
zaplatenia.
VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po jej zverejnení podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991
Zb., Obchodný zákonník.
3. Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli, súhlasia s ňou, na znak čoho ju podpisujú.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, zrozumiteľne, nie
v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
5. Zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnom vyhotovení so súhlasom
zmluvných strán.
6. Zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, objednávateľ obdrží dva originály a
zhotoviteľ jeden originál tejto zmluvy.

V ........... dňa ........ 2017

.........................................
Za zhotoviteľa

V Žiline dňa ..........2017

........................................
Za objednávateľa
Ing. Igor Choma
primátor
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Prílohy:
1. Spoločný nástroj (manuál) pre vypracovanie akčných plánov SOLEZ
2. Cenová ponuka víťazného uchádzača
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