ZMLUVA

O

DlELO Č. 6/2021

medii nasledujúcimi zmluvnými stranami:
Fruits s.i.o.
Miletičova 66,82109 Bratislava
iČo:
51443210
DIČ:
212 070 8667
Zapísaný do obchodného registra. Okresného súdu Bratislava I., oddlel s.r.o., vložka Číslo 126551/B
7a‘tťipený:
(ďalej len “Zhotovitel“)
a
Fond ochrany vkladov
Kapitulská 12, 81247 Bratislava
iČo: 35700564
lČ DPH: FOV nieje platcom DPH
-

Zapísaný do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. dňa 10.10.1996, oddiel Po. vložka
Č. 566/B
Zastúpený:
‘

(d‘alej len “Objednávater‘)
DEF1NÍCIA POJMOV
Preberací protokol Dokument podpísaný zmluvnými stranami potvrdzujúci riadne a včasné odovzdanie
diela Zhotoviteľom, vzor tvorí prílohu tejto Zmiuvy.
—

Internetová aplikácia
Projektový dokument

—

—

Kompletně riešenie (dielo), ktoré je predmetom tejto Zmluvy.
dokument obsahujúci popis a rozsah diela.

Web stránka
Prezentačná časť internetovej aplikácie so špecifikovaným grafickým dizajnom,
štruktúrou, informačným obsahom a implementovanými funkčnými modulmi, určená pre návštevníkov.
—

Pracovný deň

—

pracovný deň podľa kalendára platného pre Slovenskú republiku.

Bežná pracovná doba
Autorský zákon
právom.

—

—

v pracovné dni od 8:00 do 17:00 hodiny.

zákon NR SR Č. 618/2003 z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským

Obchodný zákonník

—

zákon NR SR Č. 513/1991 Zb. v platnom znení
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Článok I.
Predmet zmluv“ a obsah plnenla
1.

Predmetom tejto zmluvy je závázok Zhotoviteľa vytvoriť pre Objednávateľa nasledujúce Dlelo: web
stránku s CMS sy5témom pre správu obsahu web stránok (ďalej tiež ako ~DieIo“) umiestnenú na
lokalite www.fovsr.sk

2. Vytvc‘renie welt stránky www.fc‘vsr.sk s eMS systérnom zahřnw
.

vytvorenie grafického dizajnu web stránky

.

nakódovanio grafického návrhu, implcmentácia administračného rozhrania

.

nakódovanie klientom požadovaných súčastí web stránky technická špecifikácia Diela je
uvedená v projektovom dokumente, ktorý je prílohou tejto zmluvy

.

irnplementácia CMS systému pre správu obsahu web stránky

.

inštalácia štatistického systému Google Analytics

.

testovanie funkčnosti web stránky a ochranných prvkov

.

naplnenie obsahu web stránky na základe Objednávateľom dodaných podkladov

.

optimalizácia web stránky na mobily a tablety

.

zaškolenie zamestnancov objednávateľa

.

odovzdanie a prevzatie zdrojových kódov, prípadných Iicencií a príslušnej dokumentácie.

—

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť dielo podľa projektu a požiadaviek Qbjednávateľa. Objednávateľ Sa
zaväzuje zabezpečiť prevzatie riadne dodaného a akceptovaného Diela podľa tejto zmluvy v
dohodnutom rozsahu a zaplatiť cenu Diela v dohodnutej výške a lehote.
4. Zhotoviteľsa zaväzuje počas doby 5 rokov poskytovať služby podlé článku IV ods. 8tejto zmluvy.
Článok II.
Miesto a termín plnenia
Zhotovitersa zaväzuje riadne odovzdaf Dielo v rozsahu podľa Čl. I. ods. 2 a ods. 3 Objednávateľovi do
šesťdesiatich kalendárnych dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy. O odovzdaní Diela bude spísaný
Preberací protokol. Objednávateľ nadobúda protokolárnym odovzdaním diela vlastnícke právo
k dielu vrátane zdrojových k6dov.
2.

Odovzdanie Diela Objednávateľovi Zhotoviter zabezpečí podľa povahy diela zaslaním na CD (DVD),
zaslaním e-mailom, sprístupnením na internete alebo osobným odovzdaním v mieste sídla
Objednávateľa, resp. mým spůsobom a na mom mieste na základe vzájomnej dohody.
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3. Objednávateľ má právo na vykonanie kontroly odovzdaného plnenia a v prípade zistenia akýchkoľvek
nedostatkov je povinný na tieto upozorníť Zhotoviteľa, ktorý je povinný bez zbytočnéhn odkladu ich
odstrániť. Podpisom preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami sa končí proces odovzdania
Dlela a Dlelo sa považuje za Zhotovlteľom vytvorené a Objednávateľom akceptované a prevzaLé.
Týmtn nie sú dotknuté Listanovenia a ‚áruke diela
Článok Ill.
Cena a platobné podmienky, sankci. za omeškanie s platbou
1. Zmluvné strany sa v súlade so zákonom NR SR Č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
dohodli, že cena za dodanie Diola podľa čl~nku I. tejto Lmluvy je 2 MiD,- 4. (slovorn
dvctisícscdemstošcsťdesiat cur).
2.

Pri podpise tejto zmluvy Objednávateľ uhradí ZhotoviteYovi zálohu na cenu za dodanie Diela vo výške
1 104,- € (slovom tisícstoštyri eur), pričom úhradu takejto zálohy je Zhotoviteľ povinný zohľadniť vo
Faktúre vystavenej na základe nasledujúceho odseku.

3. Ostávajúcu cenu diela vo výške 1 656,- € (slovom tisícšesťstopäťdesiatšesť eur) zaplatí Objednávateľ
Po odovzdaní a akceptácU Diela Zhotoviteľa potvrdenom Preberacím protokolom, na základe
Zhotovitel‘om vystavenej faktúry.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ bude pre Objednávateľa realizovať lx ročne údržbu web
stránky pozostávajúcu z aktualizácie modulov, zálohovania dát a kontroly zabezpečenia web stránky
v sume 210,- € (slovo dvestodesať eur). Prvá kontrola web stránky bude realizovaná 12 mesiacov od
ukončenia a odovzdania Diela potvrdeného podpísaním preberacieho protokolu.
5.

Faktúry vystavené v zmysle odseku 1. 4. tohto článku sú splatné na účet Zhotoviteľa uvedený v
záhlaví tejto Zmluvy do štrnásť (14) kalendárnych dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. Faktúra
sa pre účely tejto Zmluvy považuje za uhradenú pripísaním finančných prostriedkov na účet
Zhotoviteľa.
-

6. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo
výške 0,1% z neuhradenej čiastky faktúry za každý deli omeškania až do zaplatenia.
7. V prípade omeškania Dodávateľa s dodaním diela v termíne uvedenom v článku II., bod 1 má
Zhotoviteľ nárok na zníženie ceny dodávaného diela vo výške 0,1% za každý deli omeškania až do
dodania.
Článok IV.
Osobitné dojednania
1. Objednávater je povinný zabezpečiť pre Zhotoviteľa všetky podkladové materiály a informácie, ktoré
bude potrebovať k plneniu záväzkov podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ zabezpečí súčinnosť
poskytovatera IT služieb spoločnosti SEAL IT Services, s.r.o. so sídlom: Topoľová 2, 81104 Bratislava.
-

2. Ak materiály dodané Objednávateľom nie sú v zodpovedajúcej vopred dohodnutej kvalite, Zhotoviteľ
na tento stav Objednávateľa upozorní.
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3.

Zhotoviteľ je povinný pri pinen‘ predmetu zmluvy postupovať podľa pokynov Objednávateľa
a v súlade sjeho záujmami, ako aj spolupracovať s poskytovateľom IT siužieb Objednávateľa. Od
týchto pokynov sa móže Zhotoviteľ odchýliť, lens vopred udeleným súhlasoni Objednávatefa.

4.

Zhotoviteľje povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil
pil plnení predmetu zmluvy a ktoré móžu mať vplyv na činnosť Zhotoviteľa a zmenu pokynov
Ohjednávateľa

5.

Vykonaním Diela móže Zhotoviteľso súhlasom Objednávateľa poveriťinú osobu, avšak zodpovednosť
má akoby Dlelo vykonával sám.

6.

Pie j.ní)Jdd, že pIl pinen‘ záväzkov Zliolovlleľa pudľa LeJLo Zinluvy vznikne dlelo v ziriysle dulolskéllo
zákona zákona NR SR Č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
(d‘alej v tomto článku len „autorské dielo“), Objednávateľ je oprávnený používať autorské dielo
výhradne iba na účel, pre ktorý bob vytvorené na základe tejto Zmluvy. Objednávateľsa zaväzuje, že
počas obdobia trvania tejto zmluvy do autorského diela bude zasahovať, alebo ho upravovať iba za
účelom zmeny jeho obsahu alebo usporiadania. Zasahovať do autorského dlela takým spósobom,
ktorý by znižoval jeho kvalitu, alebo zásadne menu alebo obmedzoval jeho funkčnosť a vizuálne
zobrazenie je možné iba po odstránení označení, ktoré akýmkoľvek spósobom identifikujú Dodávateľa
a pri ktorých dodávateľuvádza označenie používané pre zapísané ochranné známky. Objednávateľnie
je oprávnený autorské dielo ďalej rozširovať, resp. distribuovať pre akékoľvek účely nesúvisiace s
používaním dlela na základetejto Zmluvy. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti Objednávateľa
podľa tohto odseku je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške ceny za
dodanie diela podľa článku Ill. Ods. ltejto Zmluvy.
-

7.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo podľa tejto Zmluvy v kvalite zodpovedajúcej obsahu a účelu
tejto Zmluvy, prísiušným právnyrn predpisom.

8.

Zhotoviteľ poskytuje záruku na predmet plnenia podľa tejto Zmluvy v trvaní 24 mesiacov od podpisu
Preberacieho protokolu podľa článku II. ods. 1. tejto Zmluvy. Objednávateľ stráca nárok na záruku v
prípade manipulácie zdrojovým kódom treťou stranou. Záruka sa vzťahuje na chyby a vady, ktoré
vznikli v procese programovania a napíňania údajmi na strane Zhotoviteľa.

9.

Zmiuvné strany sa dohodli, že na základe požiadaviek Objednávateľa bude Zhotoviteľ vykonávať
nasledovné služby určené pre Zákazníka;
(a) odstraňovanie chýb a vád po uplynutí záručnej doby, v cene 35 €/ hod.,
(b) poskytovanie siužieb podpory, údržby a rozvoja diela Po skončení procesu odovzdania dlela
potvrdeného podpisorn preberacieho protokolu, v cene 35 € / hod,
(c) poskytovanie služieb podľa článku ill. ods. 4tejto zmluvy.
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Článok V.
Mlčanlivost
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že z jeho strany nedójde k šíreniu žiadnych dát získaných akýmkoľvek
spOsoborn. Zhotoviteľ sa počas platnosti tejto zrnluvy ako aj po jej zrušení alebo ukončení zaväzuje
zachovávat obchodně tajomstvo a mlčanlivost o všetkých dátach, skutočnostiach týkajúcich sa
Objednávateľa a jeho činnosti, ktoré skutočnosti sa Zhotoviteľ dozvie pri výkone jeho činnosti
vyplývdjťIc(J intl L Ivjlo (IrilLivy 7l‘uloviu-‘ľ nit‘ j~ v tomto zmysle oprávnený využívať takto rískané
informácie pre seba a/alebo pre ině osoby bez písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade úniku
dát alebo skutočností prostredníctvom Zhotoviteľa, nesie Zhotoviteľ zodpovednost za vzniknutú
Škodu.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržlavat podmlenky spracúvania osobných údajov v súlade so ‚ákoi‘o:n
Č 18/2018 7 ~ o ochrane osobných údajov, ako aj Nariadenia Furópskeho parlamentu a Rady (ELi)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov a d‘alších všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj interných
právnych predpisov Objednávatel‘a.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné, finančné, technické a ině verejne nedostupné informácie,
ktoré im prípadne sprístupnila druhá zmluvná strana, alebo ktoré inak získali v súvislosti s plnením
tejto zmluvy, nesprístupnia tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej
strany, ani tieto informácie nepoužijú na mé účely ako na účely pinenia podľa tejto zmluvy. Za tretiu
osobu pre účely tejto zmluvy zmluvné strany nepovažujú oprávnené osoby spoločnosti: SEAL IT
Services, s.r.o.
4 Každá zmluvná strana sa tiež zaväzuje vytvoriť a zabezpečit ochranu informácií súvisiacich
s predmetom tejto zmluvy tak, aby z jej strany nedošlo k porušeniu zákona o ochrane vkladov, najmä
právnych predpisov podľa odseku 1 tohto článku, zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení
neskorššch predpisov, ako i Obchodného zákonníka a d‘alších všeobecne záväzných právnych
predpisov a právnych predpisov Objednávateľa. Záväzky zmluvných strán podľa tohto odseku sú
časovo neobmedzené a platia aj po skončení platnosti tejto zmluvy.
5. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť oskutočnostiach súvisiacich stouto zmluvou.
Zmluvné strany zaviažu svojich zamestnancov, pracovníkov, ako aj ďalšie osoby, ktoré sa podieľajú na
plnení tejto zmluvy, zachovávaním mlčanlivosti ovšetkých skutočnostiach, oktorých sa pri výkone
činností súvisiacich s plnením predmetu tejto zmluvy dozvedeli, informáciách tvoriacich najmä
predmet bankového tajomstva a o osobných údajoch. Fond ochrany vkladov prehlasuje, že osobitnou
zmluvou je k ochrane dóverných informácií, o ktorých sa zaväzujú zmluvné strany zachovávat
mlčanlivosť, zaviazaný aj SEAL IT Services, s.r.o.
6. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa ods. 1 tohto článku sa nepovažuje:
a) poskytnutie informácií v prípade vyslovenia predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany k sprístupneniu jednotlivej mnformácie chránenej povinnostou mlčanlivosti,
b) poskytnutie informácií, ktoré je zmluvná strana povinná oznámit na základe zákona alebo
rozhodnutia/výzvy príslušného orgánu verejnej moci.
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Článok Vi.
Trvanie zmluvy, ukončenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy
1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie S rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.
2. Túto zmluvu je možné ukončiť:
a) Písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v tejto dohode;
b) Písemnou výpc‘voďou tojto zrniuvy ktorotikc‘ľvok zmluvnnu ~trannu, ate aj be7 Livedenia dövndLI
Po uplynutí doby viazanosti S rokov. Výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť prvým
dňom mesíaca nasledujúceho Po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej
strano;
c) Písomným odstúpenírn od tejto zmluvy zo strany Objednávateľa, a to v prípadc porušonia
ktorelkoľvek z povinností Lhotoviteľa bez ohľadu na dobu viazanosti, ktorě mu vyplývalú z te~to
zmiuvy, ak porušenle Lejto povinnosti nebolo odstránerié a/alebu nápiava ileiJuld vykonaná lice
zbytočného odkladu od upozornenia či výzvy objednávateľa na odstránenie či nápravu.
Doručením odstúpenia od zmluvy objednávateľom poskytovateľovi zmluva zaniká.
3. Za podstatné porušenie tejto Zniiuvy zmluvné strany považujú aj omeškanie Objednávateľa s
uhradením oprávnene vystavenej faktúry o viac než 30 pracovných dní, resp. zálohy na cenu za
dodanie diela podľa článku Ill. ods. 2 tejto zmluvy o viac než 15 pracovných dní.
4. V prípade, ak Zhotoviteľv zmysle tejto zmiuvy alebo príslušných právnych predpisov odstúpi od tejto
zmluvy preukázateľne z d6vodu na strane Objednávateľa, Zhotoviteľ je oprávnený ponechať si
zálohu na cenu za dodanie dlela uhradenú Objednávateľom podľa článku lii. ods. 2 tejto zmluvy
z titulu Zhotoviteťom vykonaných prác na predmete tejto zmluvy.
Čiánok Vil.
Záverečné ustanovenia

Uzavretím tejto zmluvy sa nahrádzajú všetky predchádzajúce vyhlásenia a záruky zmluvných strán vo
vzťahu k predmetu tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to či boli vykonané v písomnej alebo ústnej
forme. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Všetky písomnosti podľa tejto zmluvy sú účinné ich doručením druhej zmiuvnej strane, a to formou
poštového doručenia, ako aj doručenia prostredníctvom faxu, d‘alekopisu, telegrafu, elektronickej
pošty, tretej osoby. Zmluvné strany zasielajú všetky písomnosti na adresu druhej zmluvnej strane
uvedenú v tejto zmluve, resp. na adresu, ktorú jedna zmluvná Strana písomne oznámila druhej
zmluvnej strane ako novú kontaktnú adresu‘ Zmluvné strany si na účely komunikácie pri podpise
zmluvy určia kontaktně osoby. Na účely tejto zmluvy sa všetky písomnosti považujú za doručené
dňom ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je táto písornnosť zasielaná, alebo dňom, ked‘ pošta
vráti písomnosť odosielajúcej zmluvnej strane z dóvodu jej neprevzatia zmluvnou stranou, ktorej je
táto písomnosť zasielaná, v odbernej lehote, alebo z dbvodu, že na adrese uvedenej na zásielke,
zmluvná strana nesídli alebo nebýva aiebo nemá niiesto podnikania. Všetky písomnosti sa považujú
za doručené aj v prípade, ak ich zmiuvná strana, ktorej je táto písomnosť zasielaná, odmietne
prevziať, a to dňom odmietnutia prevzatia písomnosti.
3. Všetky zmeny a dopinenia tejto zmluvy sú možné iba Po dohode obidvoch zmiuvných strán vo forme
písomného dodatku.
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4. Zmluvné strany sa v zmysle * 262 ods. (1) Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah
založený touto zmluvou sa bude spravovaf Obchodným zákonníkom.
5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa nadia príslušnými ustanoveniami všeobecne
záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, a to predovšetkým ustanovenlami
Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
6. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sa povazuju Zd sdmoQatné. Nevykonateľnosť nieklorého
ustanovenia zmluvy nemá vplyv na vykonaternosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré ustanovenie
stane nevykonateľným, zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne nahradiť nevykonateľné
ustanovenie vykonatelným us~anoveníin, kuně svujíITI výzIIdInoITI čo lIdjbližšie zodpuvedá
póvodnému zámeru a stanovisku zmluvných strán.
7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých obe zmluvné
strany obdržia jedno vyhotovenie.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami, pnípadne ich poverenými alebo
splnomocnenými zástupcami. ÚČinnosť nadobúda dňom zverejnenia na webovom sídle
Objednávateľa.
9.

Zmluvné strany tejto zmluvy Po jej prečítaní vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom. balej potvrdzujú, že
zmluva bola podpísaná na základe pravdivých údajov a oprávnenými zástupcami. Na dókaz toho
pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa 24. júna 2021

V Bratislave, dňa 24. júna 2021

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:
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