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Zmluva o dielo
uzavretá podl'a § 536 a nasl zákona č 513/1991 Zb V znení neskorších predpisov Obchodný

zákonník a zákona č 185/2015 Z z Autorský zákon V znení neskorších predpisov
(ďalej len "Zmluva")

Objednávateľ
Sídlo
Bankové spojenie
Číslo účtu - IBAN
IČO
DIČ
IČDPH
Štatutárny zástupca
Kontaktná osoba

Mesto Bytča
Námestie SR 1/1, 01401 Bytča
Všeobecná úverová banka, a s
SK12 0200 0000 0000 2352 5432
OO 321 192
2020626399
SK2023975162
Ing Miroslav Mmárčik, pnrnátor mesta
Ing Anton Kotešovský
antQQ_tQ.~§o'{.§_~:i@bytca sl

(ďalej len .Objednávatel")

a

Zhotovneľ
Sídlo

Slov Media Group s r o
Khncová 37, Bratislava 821 08

Zapísaný V Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l,
vložka č 84866/B

VÚB, a s
SK6702000000003076770259
46889299
2023636835
SK2023636835
BOris Rizman, konatel'
rlzman@slovmedlagroup sk

Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
DIČ
IČDPH
Štatutárny zástupca
Kontakt
(ďalej len .Zhotovitet")

Preambula
Táto Zmluva o dielo (ďalej aj ako "Zmluva") sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania
V zmysle zákona č 343/2015 Z z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Článok 1
Definície

1 1 Ak to nie Je V rozpore s ustanoveniami alebo kontextom tejto Zmluvy, POUŽIJÚ sa pre
určenie významu pojmov uvedených v tejto Zmluve nasledujúce defmície

a) akceptačný protokol- protokol, ktorým Objednávateľ akceptuje odovzdanie diela, ktoré
Je predmetom tejto Zmluvy alebo jeho časti (v zmysle Prílohy č 1 Zmluvy),
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b) vada - stav, kedy plnerue poskytnuté Zhotoviteľom podl'a tejto Zmluvy me je V súlade
so zmluvne zakotvenými požiadavkam, (ďalej aj "chyba" alebo "nedostatok")

Článok 2
Predmet Zmluvy

2 1 Zhotoviteľ sa zavazuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo v súlade so špecmkáciou
uvedenou v Prílohe č 2 Zmluvy a previesť naňho všetky autorské práva a hcencie s ním
súvisrace

2 2 Objednávateľ sa zavazuíe dielo nad ne prevziať a zaplatiť Zhotovrteľovi zmluvnú cenu
podl'a článku 3

Článok 3
Zmluvná cena a platobné podmienky

3 1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č 18/1996 Z z Zákon Národnej rady
Slovenskej republiky o cenách v znení neskorších predpisov ako zmluvná cena v
nasledovnej výške

Cena bez DPH

Suma DPH

Cena s DPH

250,00EUR

50,00EUR

300,00EUR

Suma DPH a cena s DPH sa môže zmerut' v prípade legislatívnej zmeny sadzby DPH

32 Cena diela je konečná a zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa spojené s dodaním diela
vrátane služieb súvrsracrch s dodaním diela a prevodu autorských práva licencie

3 3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na základe akceptačného protokolu
podpísaného oboma zmluvnými stranami v súlade s článkom 6, v ktorom bude uvedené,
že Objednávateľ dielo preberá

3 4 Objednávateľ nebude poskytovať zálohy

35 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní V prípade, že faktúra nesplňa všetky náležitosti v
zmysle platnej legislatívy a ďalšie náležitosu definované Objednávateľom v článku 3, v
bode 36 tejto Zmluvy v nadvaznosti na spolufmancovarue diela z prostnedkov EÚ,
Objednávateľ faktúru vráti Zhotoviteľovt a lehota splatnosti sa prerušuje aŽ do dňa
doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi

36 Faktúra musí obsahovať
• všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy,
• odkaz na Zmluvu a podpísaný akceptačný protokol, na základe ktorého je

vystavená,
• fakturované sumy zaokrúhlené na 2 desatinné miesta,
• názov projektu a registračné číslo projektu, ktorý Objednávateľ poskytne

Zhotovrteľovt po nadobudnutí účmnosti tejto Zmluvy v nadvaznosti na
spolufinancovarue diela z prostnedkov EÚ,

• ďalšie náležitosti, ktoré Objednávateľ poskytne Zhotovtteľovt po nadobudnutí
ÚČinnosti tejto Zmluvy v nadvaznosn na spolufmancovarue diela z prostnedkov EÚ
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Článok 4
Miesto, termín a spôsob realizácie diela

41 Miestom plnenia je sídlo Objednávateľa - Mestský úrad Bytča, Námestie SR 1/1,01401
Bytča

4 2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať a odovzdať Objednávateľovi dielo v lehote do
30 kalendárnych dní od písomného vyzvania Objednávateľa na plnenie Zmluvy.

4 3 Zhotovrteľ je povinný realizovať dielo v súlade so špecrňkácrou uvedenou v Prílohe č 2
Zmluvy a akceptovať pnporruenky a pokyny Objednávateľa

44 Zhotovrteľ bude pn plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou
Zavazuje sa dodržiavať všeobecne závazné právne predpisy, technické normy a
podmienky tejto Zmluvy

4 5 Zhotoviteľ je povinný počas reauzácre diela naplniť požiadavky stanovené
• zákonom č 122/2013 Z z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v aktuálnom znení,
• Nanadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27 apríla 2016

o ochrane fyzických osôb pn spracovaní osobných údajov a o vol'nom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nanaderue
o ochrane údajov)

Článok 5
Súčinnosť Objednávateľa

5 1 Objednávateľ sa zavazuje, že na vykonanie a odovzdanie diela poskytne Zhotovrteľovt
potrebnú súčinnosť, a to najma tým, že
a) najneskôr do 3 pracovných dní od písomnej výzvy Zhotoviteľa odovzdá Zhotoviteľovt

požadované doplňujúce mformácie alebo vyjadrenia, pnčom za akceptovateľnú je
považovaná aj e-rnailová forma kornurukácie,

b) zabezpečí potrebnú súčinnosť tretích strán v prípade, že budú potrebné,
c) zabezpečí účasť SVOJich zástupcov na akceptácu diela

5 2 Objednávateľ bude poskytovať Zhotovrteľovi podl'a dohody presné mformácie
a požadovanú dokumentáciu preukázatel'ne potrebnú pre zhotovenie diela

Článok 6
Odovzdania a prevzatia diela

6 1 Objednávateľ je povinný prevziať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou

62 Po prevzatí diela a odstránení prípadných vád podpíšu obidve strany akceptačný
protokol, v ktorom bude uvedené, Čl dielo zodpovedá zadarnu, je funkčné, úplné a v
požadovanej kvalite Objednávateľ v akceptačnom protokole vyslovene uvedie, Čl dielo
preberá, a pokia l' nie, uvedie, z akých dôvodov

63 Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo I v prípade, že bude vykazovať drobné
nedostatky, ktoré nebránia jeho nadnemu využívaniu Ak sa Objednávateľ rozhodne
takéto dielo prevziať, budú v akceptačnom protokole uvedené nedostatky Zistené pn
prevzatí diela vrátane spôsobu a lehôt na ich odstránenie

Článok 7
Vady a zodpovednosť za vady
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7 1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady spôsobené
a) zavmením zamestnancov Zhotoviteľa,
b) odchylným plnením od tejto Zmluvy

72 Dielo má vady, ak realizované dielo nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve, najma
ak'

a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t j nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto Zmluvy,
c) Zhotovrteľ poskytol Objednávateľovi nesprávne alebo neúplné pokyny, pnčom

pokyny musí Zhotoviteľ poskytnúť v písomnej forme a Objednávateľ musí
potvrdiť, že jeho zamestnanci boli s týmito pokynmi oboznámení,

d) má právne vady vyplývajúce z pnemyselného alebo Iného duševného vlastníctva
alebo je zaťažené Inými právami tretích osôb (napr vecné práva, obllgačné
práva),

e) nesplňa legislatívne požiadavky na zabezpečenie ochrany osobných údajov
v zmysle legislatívy špecifikovanej v bode 45 tejto Zmluvy

7 3 Zhotoviteľ je oslobodený od svojej zodpovednosti v prípade, ak
a) Objednávateľ neuplatní nárok na odstránenie vád do 30 pracovných dní od

okamihu, keď sa vada prejaví, a to písomne v zmysle článku 11,
b) vada vznikla v dôsledku Objednávateľom odovzdaných nekvalitných alebo

nesprávnych dát
7 4 Ak bola vada spôsobená okolnosťami uvedenými v ods 7 1, Zhotoviteľ odstráni vadu na

svoje náklady Ak bola vada spôsobená okolnosťami uvedenými vods 73, Zhotoviteľ
odstráni vadu na náklady Objednávateľa

7 5 Ak sa zmluvné strany nedohodnú Inak, spôsob odstránenia vady a skutočnosť, Čl vada
cdstrámteľná je alebo nie je, určí nezávislý odborník stanovený dohodou obidvoch
zmluvných strán

76 Odstráruteľnú vadu spôsobenú najma okolnosťami uvedenými v ods 7 1 sa Zhotoviteľ
zavazuje na svoje náklady odstrániť v primeranej lehote Ak bude zistená
neodstráruteľná vada spôsobená najma okolnosťami uvedenými v ods 7 1, má
Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy za podmienok uvedených v článku 13

Článok 8
Zmenové konanie

8 1 Počas plnenia tejto Zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o zmenu,
doplnenie alebo rozšírenie predmetu tejto Zmluvy (ďalej len "požiadavka na zmenu")
Požiadavka na zmenu sa doručí zodpovednému zástupcovi druhej zmluvnej strany a
musí obsahovať najma popis zmeny, jej dôvod a požadovaný termín zmeny

8 2 Zmena, ktorá by mala za následok zmenu rozsahu plnenia, termínu plnenia alebo ceny,
môže byť realizovaná výlučne až po podpísaní písomného dodatku k tejto Zmluve,
pnčorn podmienkouje odsúhlasenie takejto zmeny zo strany Poskytovateľa prostnedkov
z fondov EÚ, s ktorým má Objednávateľ uzatvorenú zmluvu na spolufmancovaruediela

Článok 9
Licencia a autorské práva

9 1 Zhotoviteľ sa zavazuje autorskoprávne vysponadať podľa zákona č 185/2015 Z z o
autorskom práve a právach súvrsracrch s autorským právom (autorský zákon) V znení
neskorších predpisov (ďalej len "autorský zákon") dielo uvedené v čl I bod 1 2 tejto
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zmluvy, a že bude disponovať majetkovými a autorskými právami k nemu, k dielu sa
nebudú vzťahovať práva tretích osôb (finančné a Iné nároky), objednávateľ Je oprávnený
dielo používať v rámci udelených licencií Súčasťou tohto vysponadarua Je najma súhlas
autorov s užívaním Ich autorských diel a Ich šírením (udelenie licencií a subhcencrl), v
rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou

9.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podl'a autorského zákona Je oprávnený udeliť objednávateľovi
lrcenciu Nepravdivost' tohto vyhlásenra zhotovrteľa zakladá povinnosť náhrady škody
podl'a § 373 a nasl Obchodného zákonníka

93 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie
diela podl'a tohto článku, a to na všetky známe spôsoby použitia diela podl'a
autorského zákona, časovo a tentonáine v neobmedzenom rozsahu, výhradný a
bezodplatný (ďalej len .Ircencra")
Medzi známe spôsoby použitia diela patrí najma
a) vyhotovenie rozmnoženrny diela,
b) verejné rozširovarue onqinálu diela alebo Jeho rozrnnoženmy,
c) predajom alebo Inou formou prevodu,
d) verejné rozšrrovarue onqmálu diela alebo Jeho rozmnoženrny,
e) nájmom alebo vypožrčanlrn,
f) spracovanie, preklad a adaptáciu diela,
g) zaradenie diela do súborného diela,
h) verejné vystavenie diela,
l) verejné vykonanie diela,
J) verejný prenos diela,
k) použitie diela na výrobu propagačného a reklamného matenálu akéhokol'vek druhu

za účelom Jeho šírenia

94 Zhotovrteľ ďalej vyhlasuje, že autorské práva k dielu nie sú/nebudú zaťažené Inými
právami tretích osôb, ktoré by bránili Ich nad nemu POUŽitiU objednávateľom, ani Inými
právnymi vadarm V prípade, že SI tretia osoba uplatní nárok proti objednávateľovi z titulu
porušenia autorských práv, dodávatel' sa zavazuje nahradiť objednávateľovi všetku
škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku uplatnenia nároku treťou osobou, a to
v plnej výške

9 5 Zhotoviteľ touto zmluvou udeľuje objednávateľovi oprávnenie udeliť tretej osobe súhlas
na použitie diela v rozsahu udelenej hcencie podl'a tejto zmluvy, tJ subncenciu

9 6 Zhotovrteľ bene na vedomie, že udelením výhrad nej lrcencre v zmysle tejto zmluvy nie Je
oprávnený udeliť tretej osobe hcenciu, resp subhcenciu na použitie diela v rozsahu
stanovenom touto zmluvou a Je povinný sám sa zdržať použitia diela alebo Jeho časti v
tomto rozsahu

97 Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania akceptačného
protokolu podl'a prílohy č 1 tejto zmluvy

Článok 10
Zmluvné pokuty a zodpovednosť za škodu

10 1 Zmluvná strana Je v omeškaní s plnením závazku, ak nesplní nadne a včas svoj závazok,
ktorý pre zmluvnú stranu vyplýva z tejto Zmluvy a Jej prípadných dodatkov, a to až do
doby poskytnutia nad neho plnenia alebo do doby, keď závazok zanikne Iným spôsobom

102 Zmluvná strana nie Je v omeškaní, ak požiadala o zmenu termínu plnenia a táto zmena
termínu bola písomne akceptovaná druhou zmluvnou stranou Žiadosť o zmenu termínu
plnenia musí byť doručená písomne v dostatočnom čase pred uplynutím dohodnutého

5

/



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná Infraštruktúra 2014 - 2020 U MINISTERSTVO--- /_~

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

~~ MINISTERSTVO
., INVEsriclI REGIONÁLNEHO ROZVOJA

A INFORMATlzACIE
SLOVENSKEJ PEPU8L1KY

termínu plnenia tak, aby druhej zmluvnej strane nevznikli škody, s uvedením dôvodu a
náhradného termínu plnenia

10 3 Ak Zhotovrteľ bude vlastným zavmením v omeškaní s odovzdaním predmetu diela,
Objednávateľ môže účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za každý deň
omeškania Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu skutočne vzniknutej
škody podl'a § 373 a nasl Obchodného zákonníka

10 4 Pn omeškaní so zaplatením ceny diela môže Zhotovtteľ požadovať od Objednávateľa
zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania po termíne
splatnosti ceny diela

10 5 Podkladom pre uhradenie zmluvnej pokuty, resp úroku z omeškania je jej/jeho
vyúčtovanie oprávnenou zmluvnou stranou Zmluvná pokuta, resp úrok z omeškania sú
splatné do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy oprávnenej zmluvnej strany na Ich
uhradenie povinnou zmluvnou stranou

10 6 Zmluvné strany sú zodpovedné za spôsobenú škodu v zmysle všeobecne závazných
právnych predpisova ustanovení tejto Zmluvy Zmluvné strany sa zavazujú k vyvmutiu
maximálneho úsiha na predchádzanie škodám a na rmrurnahzáciu vzniknutých škôd
Zmluvná strana, ktorá SI nárokuje náhradu škody, musí vznik škody druhej zmluvnej
strane hodnoverne písomne preukázať

10 7 Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vecne
nesprávneho alebo Inak chybného zadania, ktoré dostala od druhej zmluvnej strany.
Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie spôsobené omeškaním s
plnením závazku druhej zmluvnej strany Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za
škodu spôsobenú omeškaním druhej zmluvnej strany s jej vlastným plnením

10 8 Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie spôsobené okolnosťami
vylučujúcrrm zodpovednosť Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje
prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej
povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku
alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku závazku túto
prekážku predvídala Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď
povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodárskych pomerov ÚČinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené Iba na dobu,
kým trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené

10 9 Zmluvné strany sa zavazujú bez zbytočného odkladu upozorniť druhú zmluvnú stranu
na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré bránia nadnemu plneniu tejto
Zmluvy Zmluvné strany sa zavazujú k vyvmunu maximálneho ÚSIlia na odvrátenie a
prekonanie okolností vylučujúcrch zodpovednosť

Článok 11
Vyššia moc

11 1 Zmluvné strany budú oslobodené od zodpovednosti za neplnenie svojich závazkov
vyplývajúcich z tejto Zmluvy, pokraľ takéto neplnenie je zavmené pôsobením vyššej
moci Vyššou mocou sa rozumejú najma požiar, zemetrasenie, havária, štrajk, embargo,
administratívne opatrenia štátu a mé také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za
normálnych okolností predvídať, a ktorým nemohli pn použiti obvyklých prostnedkov a
opatrení zabrániť

11 2 O začatí, ako aj o pommutí pôsobenia vyššej moci sú zmluvné strany povinné sa
vzájomne bezodkladne písomne Informovať Oslobodenie od zodpovednosti za
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neplnenie predmetu Zmluvy trvá po dobu pôsobenia vyššej moci Po uplynutí tejto doby
sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe a prípadne na vzájomnom odstúpení od
tejto Zmluvy

Článok 12
Doručovanie písomností

12 1 Zmluvné strany sa dohodli, že Ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy
uvedené v záhlaví Zmluvy, pokraľ zo Zmluvy nevyplýva mak Až do okamihu doručenia
oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie
adresa uvedená v záhlaví Zmluvy. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti zmeny
adresy na doručovanie znáša následky s tým spojené zmluvná strana, ktorá SI nesplnila
svoju oznamovaciu povinnosť

12 2 Za účinné doručenie písomnosti sa považuje aj odmietnutie Ich prevzatia zmluvnou
stranou, ktorej je písomnosť určená, pričom zásielka sa bude považovať za doručenú
momentom odmietnutia prevzatia Rovnako sa bude doručenie považovať za účinné aj
v prípade, ak adresát zásielku neprevezme z dôvodu neaktuálnosti adresy alebo z
akéhokoľvek Iného dôvodu, pričom účmky obsahu písomnosti nastanú v danom prípade
dňom vrátenia sa nedoručenej zásielky spať odosielateľovr, I keď sa adresát o obsahu
zásielky nedozvedel V pochybnostrach sa predpokladá, že zásielka bola doručená
druhej zmluvnej strane tretí deň po jej odoslaní

12 3 Ustanoveniami odsekov 12 1 a 12 2 sa bude spravovať aj doručovanie ostatných
písomností medzi stranami (faktúry, dobropisy, uporruenky, vyúčtovanie a pod)

12 4 Vybrané, vzájomne odsúhlasené písomnosti sa môžu doručovať aj formou elektronickej
pošty (emailu) rnedzt zmluvnými stranami Zmluvné strany sa budú vzájomne mformovať
o aktuálnych emailových adresách a doručenie každého odoslaného e-rnailu SI preveria
(napr kontrolným telefonátom so zástupcom protistrany)

Článok 13
Záverečné ustanovenia

13 1 Pokiaľ táto Zmluva nestanovuje Inak, budú sa vzájomné vzťahy zmluvných strán vrátane
prípadných sporov riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č 513/1991 Zb v znení
neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) a ďalšími všeobecne závaznýrm
právnymi predpismi

13 2 Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy prestanú byť platné, neznamená to, že celá
Zmluva stráca platnosť V takom prípade sa zmluvné strany zavazujú nájsť formulácie a
znenie čo najviac podobné pôvodnému zámeru a pôvodné formulácie nahradiť tak, aby
bol zachovaný účel a ciel' tejto Zmluvy, pri rešpektovaní nových faktov, bez ujmy pre
obidve zmluvné strany

13 3 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účmnosť nasledujúcrm dňom po jej zverejnení na webstránke mesta Bytča.

13 4 Zmeniť alebo doplniť túto Zmluvu je možné písomnými dodatkami, podpísanými
obidvoma zmluvnými stranami

13 5 Zhotoviteľ sa zavazuje povinnosťou strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste
súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykol'vek počas
platnosti a účmnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto
kontroly/auditu a poskytnúť Im všetku potrebnú súčinnosť

13 6 Oprávnení kontroiní zamestnanci sú
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a) Poskytovatel', s ktorým mám Objednávateľ uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovatel'ského orgánu
a nimi poverené osoby,

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon
kontroly/auditu,

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov ES,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm a) až f) v súlade s príslušnými

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi ES

13 7 Objednávateľ má právo bez akýchkol'vek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom
v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom
a výsledky kontroly poskytovatel'a, MInisterstva dopravy a výstavby SR v zastúpení
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a mformatizácre SR, neumožňujú
financovanie výdavkov vzniknutých z verejného obstarávania v zmysle zákona č
343/2015 Z z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, na základe ktorého bola vyhotovená táto Zmluva

13 8 Objednávateľ má právo bez akýchkol'vek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom

13 9 Táto Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ
a jednu Zhotoviteľ

13 10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so Zmluvou dôkladne oboznámili, s jej obsahom
súhlasia a na znak toho, že obsah Zmluvy zodpovedá Ich skutočnej a slobodnej VÔli, JU
podpisujú

13 11 Pevnú a neoddelltel'nú súčasť tejto Zmluvy tvona nasledovné prílohy

Príloha č 1 Akceptačný protokol
Príloha č 2 Špeciftkácra predmetu Zmluvy

V BytČI dňa : \ ~1 ) , -,
c (

Za Objednávateľa Za Zhotoviteľa
-----

7/
/'

Blri~\ Rizman/ Ing Miroslav MmárčikC/ I

pnmátor mesta Bytča Konatel'
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Príloha č. 1 Akceptačný protokol

Akceptačný protokol

Zhotovitel' - odovzdávajúci:

Objednávatel' - preberajúci:
Mesto Bytča
Námestie SR 1/1
01401 Bytča
V zastúpení Ing Anton Kotešovský. projektový manažér

Predmet akceptácie Jednommútové video o nasadení chatbota

Dátum začatia preberacreho konania
Dátum akceptácie - prevzatia diela
Miesto sídlo objednávateľa

Dielo zodpovedá špeciňkacu uvedenej v prílohe č 2 Zmluvy o dielo Podrobná špecifikácia predmetu
Zmluvy. je plne funkčné. úplné a v požadovanej kvalite. bez zjavných vád a nedorobkov

Zhotoviteľ podpisom akceptačné ho protokolu prehlasuje, že

• všetky texty. obrázky a fotografie použité v rámci diela sú autorsky a hcenčne vysporiadané tak.
aby boli prevedené na Objednávateľa bez vád a dotknutých práv tretích osôb.

• dielo je zhotovené v súlade so Zákonom č 18/2018 Z z o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27 apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údejov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),

Zhotoviteľ berie na vedomie. že akékoľvek nedostatky vo vyššie uvedených legislatívnych oblastiach
Identifikované počas užívania diela budú považované za vady diela a dôsledky z nich vyplývajúce za
škodu spôsobenú Zhotoviteľom nedodržaním zmluvných podmienok v zmysle bodu 4 4 Zmluvy o dielo
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Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu Zmluvy

Špecifikácia predmetu zákazky

Výroba 1 rrunútového videa o nasadení chatbota, ktoré bude

- oboznamovacou kampaňou V rámci nasadenia moderných technolóqu do procesov komumkácre s
verejnosťou a zlepšenie procesov agendy objednávateľa - mesto Bytča
- video bude splňat' požiadavky aktuálnej verzie Manuálu pre Informovanie a komurukáciu pre
prijímateľov Operačný program Integrovaná Infraštruktúra 2014-2020

Dodanie videodokurnentu na prenosnom médiu (USB kľúč)

Záloha dát min 3 roky
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