Zmluva o spolupráci
(ďalej len ako „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)
uzatvorená v zmysle ust. § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
medzi
Názov:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Zastúpený:
Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora
IČO:
00 603 481
(ďalej len ako „Hlavné mesto“ v príslušnom gramatickom tvare)
a
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:

PosAm, spol. s r.o.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
Ing. Marián Marek, generálny riaditeľ na základe plnomocenstva
Ing. Miroslav Bielčik, finančný riaditeľ na základe plnomocenstva
IČO:
31 365 078
IČ DPH:
SK 2020315440
(ďalej len ako „PosAm“ v príslušnom gramatickom tvare)
(Hlavné mesto a PosAm spolu ďalej len ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)
Preambula
PosAm je obchodnou spoločnosťou participujúcou na projekte, obsahom ktorého je, okrem iného, aj sledovanie obsadenosti
parkovacích miest a dodržiavania podmienok parkovania. Hlavné mesto, v rámci zvyšovania kvality života svojich obyvateľov
a návštevníkov, má, okrem iného, záujem na získaní relevantných dát týkajúcich sa využívania vybraných parkovacích miest
a dodržiavania stanovených pravidiel parkovania. Nakoľko sa záujmy Zmluvných strán čiastočne prelínajú, Zmluvné strany sa
dohodli na vzájomnej spolupráci, podmienky ktorej sú upravené touto Zmluvou.
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Článok I
Predmet Zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je úprava vybraných práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z ich vzájomnej
spolupráce.
Článok II
Práva a povinnosti Zmluvných strán
Hlavnou, nie však jedinou povinnosťou PosAmu podľa tejto Zmluvy je bezodplatné poskytnutie a inštalácia:
a) 20 kusov senzorov obsadenosti, špecifikácia ktorých je uvedená v neoddeliteľnej prílohe č.1 k Zmluve (ďalej len
ako „Detektory“ v príslušnom gramatickom tvare),
b) súvisiacich komponentov Relay Node 2G a Gateway (ďalej len ako „Komponenty“ v príslušnom gramatickom
tvare),
(Detektory a Komponenty ďalej spolu len ako „Hardvér“ v príslušnom gramatickom tvare).
Hlavnou, nie však jedinou povinnosťou Hlavného mesta je poskytnutie všetkej súčinnosti, ktorú možno od Hlavného
mesta spravodlivo požadovať, nevyhnutnej na naplnenie účelu tejto Zmluvy, ako aj užívať Hardvér spôsobom určeným
PosAmom.
Článok III
Poskytnutie Hardvéru a starostlivosť
PosAm sa zaväzuje poskytnúť a nainštalovať Hardvér do 50 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.
Inštalačné a servisné práce týkajúce sa Hardvéru poskytuje výlučne PosAm.
PosAm sa zaväzuje poskytnúť prístup k platforme ParkDots pre max. 10 osôb určených Hlavným mestom a to na
dobu 60 mesiacov odo dňa splnenia si povinnosti podľa čl. III ods. 1 tejto Zmluvy. Špecifikácia aplikácie ParkDots je
uvedená v neoddeliteľnej prílohe č. 2 k Zmluve (ďalej len ako „Softvér“ v príslušnom gramatickom tvare).
PosAm sa zaväzuje poskytnúť príslušnú používateľskú podporu osobám podľa čl. III ods. 3 tejto Zmluvy a to na dobu
60 mesiacov odo dňa splnenia si povinnosti podľa čl. III ods. 1 tejto Zmluvy.
Článok IV
Licencia, vlastnícke právo a dáta
Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníkom Hardvéru sa pri prevzatí stáva Hlavné mesto.
Zmluvné strany, pre odstránenie akýchkoľvek pochybností prehlasujú, že PosAm, bezodplatne udeľuje Hlavnému
mestu nevýhradnú, neodvolateľnú licenciu k používaniu Hardvéru a Softvéru v zmysle ustanovení Autorského zákona
(ďalej len „Licencia“) a to v neobmedzenom rozsahu po dobu trvania tejto Zmluvy.
Objednávateľ nie je povinný Licenciu využiť.
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Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky elektronické dáta, databázy, informačné
systémy týkajúce sa parkovania ako aj všetky výstupy týkajúce sa parkovania v akomkoľvek formáte vrátane ich
štruktúr, ktoré vzniknú v súvislosti používaním Hardvéru a Softvéru Hlavným mestom podľa tejto Zmluvy sú výlučným
vlastníctvom Hlavného mesta a to aj po ukončení tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa z dôvodu vylúčenia akýchkoľvek pochybností dohodli, že ak poskytovaním Služby dôjde
k vytvoreniu diela v zmysle Autorského zákona, bude mať toto dielo charakter spoločného diela PosAmu a hlavného
mesta a zároveň PosAm bezodplatne udeľuje Hlavnému mestu časovo neobmedzené právo na výkon všetkých
majetkových práv k databáze.
Článok V
Súčinnosť
Zmluvné strany sa dohodli, že konkrétne miesta inštalácie Hardvéru budú predmetom vzájomnej písomnej dohody.
Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť všetku súčinnosť, ktorú možno od Hlavného mesta spravodlivo požadovať pri
inštalácii Hardvéru.
Hlavné mesto sa zaväzuje zistené vady Hardvéru či Softvéru bezodkladne oznámiť PosAmu mailom na adresu
uvedenú v čl. VI tejto Zmluvy, prípadne telefonicky. Po nahlásení vady je PosAm povinný do 48 hodín oznámiť
Hlavnému mestu predpokladaný termín odstránenia vady.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade skončenia tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu je Hlavné mesto oprávnené
Detektory demontovať.
Článok VI
Komunikácia Zmluvných strán
Zmluvné strany preferujú telefonickú a elektronickú formu komunikácie pred písomnou formou. Všetky formy
komunikácie sú rovnocenné.
Zmluvné strany, pre účely zachovania pružnej a operatívnej formy komunikácie, určujú za prvé kontaktné nasledujúce
osoby:
a)
za Hlavné mesto: Mária Kostická, maria.kosticka@bratislava.sk, 0914 214 850,
b)
za PosAm: Matúš Bohunický, matus.bohunicky@posam.sk, 0914 704 070.
Článok VII
Mlčanlivosť
Pod pojmom „Dôverná informácia“ sa rozumie akákoľvek informácia, ktorá nie je verejne prístupná a ktorú Zmluvná
strana poskytujúca dôvernú informáciu (ďalej len ako „Poskytovateľ“) označí za dôvernú, okrem tej, ktorá sa stane
alebo stala verejne prístupnou inak ako neoprávnenou manipuláciou Zmluvnou stranou, ktorá sa oboznamuje s
dôvernou informáciou (ďalej len ako „Prijímateľ“ v príslušnom gramatickom tvare).
Dôverné informácie môžu byť poskytnuté vo verbálnej (telefonát, rozhovor), písomnej (zadanie, pripomienkovanie),
alebo elektronickej forme (email, textový editor, zdrojový kód).
Prijímateľ je oprávnený použiť dôverné informácie výlučne na účely spolupráce. Po skončení spolupráce je povinný
zdržať sa použitia dôverných informácií na akýkoľvek iný účel.
Prijímateľ je povinný zdržať sa neoprávnenej manipulácie s dôvernými informáciami.
Prijímateľ môže poskytnúť dôverné informácie tretím osobám iba v nevyhnutnom rozsahu, výlučne na účely spolupráce
a len so súhlasom Poskytovateľa. Prijímateľ zodpovedá za neoprávnenú manipuláciu s dôvernými informáciami treťou
osobou. Poskytnutie dôverných informácií tretej osobe je Prijímateľ povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi.
Bez súhlasu Poskytovateľa je Prijímateľ oprávnený poskytnúť dôverné informácie len v prípadoch a v rozsahu určených
zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom.
Prijímateľ je povinný prijať a dodržiavať také technické, organizačné a iné opatrenia potrebné na ochranu dôverných
informácií, ktoré mu boli alebo mu budú poskytnuté, alebo sprístupnené, aby bolo účinne zabránené pred
neoprávnenou manipuláciou s dôvernými informáciami.
Prijímateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Poskytovateľovi každú neoprávnenú manipuláciu s dôvernými
informáciami.
Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť potrebnú na odstránenie následkov neoprávnenej
manipulácie s dôvernými informáciami.
Prijímateľ je povinný zabezpečiť oboznámenie sa s povinnosťami podľa tejto Zmluvy tretie osoby, ktorým poskytne
dôverné informácie.
Poskytovateľ má právo odmietnuť poskytnutie dôverných informácii ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne
potrebné k vzájomnej spolupráci.
Po skončení vzájomnej spolupráce je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi všetky originály, kópie, reprodukcie
alebo iné zhrnutia dôverných informácií.
Prijímateľ zodpovedá za každú neoprávnenú manipuláciu s dôvernými informáciami, ktoré mu boli poskytnuté.
Prijímateľ zodpovedá za neoprávnenú manipuláciu s dôvernými informáciami, ktoré poskytol tretej osobe.
V prípade, neoprávnenej manipulácie s dôvernými informáciami vzniká Poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo
výške 500,- euro, slovom päťsto euro, za každý jednotlivý prípad neoprávnenej manipulácie. Nárok na náhradu týmto
nie je dotknutý.
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Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Prijímateľovi, ktorá vznikne použitím dôverných informácií.
Poskytnutím dôverných informácií neprechádza na Prijímateľa vlastnícke alebo iné právo alebo licencia k dôverným
informáciám.
Článok VII
Ochrana zbieraných údajov
Predmetom Zmluvy je zber anonymizovaných údajov, ktoré však s prihliadnutím na použité prostriedky ich zbierania,
ako aj na prostriedky ich spracúvania a poskytovanie týchto údajov technickými prostriedkami v rámci zúčastnených
strán, možno považovať za osobné údaje pseudonymizované.
Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že akákoľvek identifikácia dotknutých osôb nie je predmetom tejto Zmluvy a takéto
konanie sa Zmluvným stranám zakazuje. Každá zo Zmluvných strán je povinná vynaložiť primerané úsilie na to, aby
dodatočné informácie boli uchované oddelene od zbieraných údajov a aby osobné údaje neboli priradené
identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Súčasne je každá Zmluvná strana povinná zabezpečiť riadnu
integritu, dôvernosť a dostupnosť týchto údajov.
PosAm sa zaväzuje uzavrieť s Hlavným mestom sprostredkovateľskú zmluvu týkajúcu sa ochrany osobných údajov
v prípade, ak o to Hlavné mesto požiada.
Článok IX
Trvanie Zmluvy
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 60 mesiacov odo dňa jej účinnosti.
Túto Zmluvu možno ukončiť pred uplynutím záručnej doby:
a)
písomnou dohodou Zmluvných strán,
b)
písomným odstúpením od Zmluvy doručeným dotknutej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy,
pričom Hlavné mesto je oprávnené odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu,
c)
písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná doba v trvaní 2 mesiace začne plynúť prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede dotknutej Zmluvnej strane.
Bez ohľadu na vôľu Zmluvných strán Zmluva zaniká dňom zverejnenia rozhodnutia príslušného súdu o vyhlásení
konkurzu na majetok Zmluvnej strany alebo dňom zverejnenia rozhodnutia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom
vestníku.
Článok X
Záverečné ustanovenia
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom
sídle Hlavného mesta.
Túto Zmluvu môžu Zmluvné strany meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody, a to formou písomného dodatku v
zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Práva a povinnosti touto Zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
republiky.
Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho tri vyhovenia dostane Hlavné mesto a
jedno vyhotovenie PosAm.
Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok,
prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa ..........................

V Bratislave, dňa ..........................

Za Hlavné mesto

Za PosAm
......................................................
Ing. Marián Marek
generálny riaditeľ

......................................................
Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka primátora

......................................................
Ing. Miroslav Bielčik
finančný riaditeľ
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Príloha č. 1: Špecifikácia hardvéru
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Príloha č. 2: Popis funkčností aplikácie ParkDots
Webová aplikácia pre správcu parkoviska / prevádzkovateľa parkovacích služieb:
1. Prehľad parkovísk;
2. Monitorovanie obsadenosti parkovacích miest osadených senzormi obsadenosti,
3. Notifikácie pre pracovníkov Mestskej polície
4. Sumárne informácie o zrealizovaných úhradách parkovného prostredníctvom Aplikácie ParkDots;
5. Prehľad evidenčných čísel motorového vozidla, ktoré majú uhradené parkovné.
Mobilná aplikácia Android na kontrolu oprávnenosti parkovania pre správcu parkoviska / prevádzkovateľa
parkovacích služieb:
1. Zabezpečenie prístupu len pre oprávnených používateľov (funkčnosť nie je prístupná pre
neprihláseného používateľa, resp. používateľa bez príslušných oprávnení);
2. Notifikácie o neoprávnenom parkovaním na parkovacích miestach osadených parkov. senzormi,
3. Kontrola oprávnenosti parkovania na základe zadania EČV, resp. odfotenia EČV prostredníctvom
fotoaparátu mobilného zariadenia.
Webová aplikácia pre vodičov:
1. Vyhľadanie parkoviska neďaleko bodu záujmu;
2. Prehľad parkovísk;
3. Zobrazenie trasy k cieľovému parkovisku;
4. Správa používateľského profilu;
5. História parkovaní a parkovacích lístkov.
Mobilná aplikácia pre platformy iOS a Android pre vodičov:
1. Vyhľadanie parkoviska neďaleko bodu záujmu;
2. Prehľad parkovísk;
3. Navigácia na cieľové parkovisko;
4. Úhrada parkovného prostredníctvom uloženej platobnej karty;
5. Notifikácie o exspirácii parkovacieho lístka a predĺženie parkovania;
6. Správa používateľského profilu;
7. História parkovaní a parkovacích lístkov.
Hlavné mesto berie na vedomie, že PosAm aplikáciu ParkDots priebežne rozvíja, funkcionalitu aplikácie modifikuje
a dopĺňa.
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