Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. SSV/OSP/070/2021
uzavretá podľa § 1 ods. 12 písm. u) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoVO“)
a podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ako „Obchodný zákonník“)
(ďalej len ako „Zmluva“)
medzi
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, zastúpené: Mgr. Sergej Kára,
riaditeľ sekcie sociálnych vecí, v zmysle rozhodnutia č. 6/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
o podpisovaní písomností a právnych dokumentov (Podpisový poriadok), IČO:00 603 481, DIČ: 2020372596, Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a. s., číslo účtu: 25829413/7500, IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413, SWIFT: CEKOSKBX,
kontaktná osoba: Ing. Anna Pivková, anna.pivkova@bratislava.sk, tel.: 02/59356321
(ďalej len ako „Objednávateľ“)
a
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry a dizajnu, so sídlom Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava,
zastúpená: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., dekan fakulty, IČO: 00 397 687, DIČ: 2020845255, IČ pre DPH: SK2020845255
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
kontaktná osoba: doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD., zuzana.ceresnova@stuba.sk, +421 908 948 626
(ďalej len ako „Dodávateľ”)
(Objednávateľ a Dodávateľ spoločne ďalej len ako „Zmluvné strany” alebo samostatne ako „Zmluvná strana“)
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Článok I
Predmet Zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je úprava vybraných práv a povinností Zmluvných strán a ich vzájomných právnych vzťahov
v súvislosti s poskytovaním služieb definovaných touto Zmluvou.
Tie práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené touto Zmluvou sa spravujú legislatívou platnou a účinnou na území
Slovenskej republiky počas jej trvania, najmä, nie však výlučne, Obchodným zákonníkom, ZoVO, zákonom č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník (ďalej len ako „Občiansky zákonník“) a zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v zmysle
neskorších predpisov (ďalej len ako „Autorský zákon“).
Ustanovenia tejto Zmluvy sa primerane aplikujú na všetky právne vzťahy založené touto Zmluvou formou čiastkových
objednávok Objednávateľa, ktoré budú na túto Zmluvu odkazovať.
Článok II
Služby a ich poskytovanie
Pre účely tejto Zmluvy sa pod pojmom „Služba“ rozumie:
a)
monitoring a hodnotenie bezbariérovej prístupnosti existujúcich mestských objektov (budov, priestorov, trás, a
pod.), (audit prístupnosti pre ľudí so zdrav. znevýhodnením),
b)
odborné posudzovanie projektov a dokumentov mesta podľa princípov univerzálneho navrhovania, celkové i
čiastkové konzultácie,
c)
tvorba manuálov, štandardov pre jednotlivé oblasti podľa princípov univerzálneho navrhovania,
d)
vzdelávacie aktivity o bezbariérovej prístupnosti pre zamestnancov Objednávateľa,
e)
vedecko-výskumná spolupráca, spolupráca na spoločných projektoch,
a to všetko v oblastiach:
a)
architektúra,
b)
urbanizmus,
c)
územné plánovanie.
Detailná špecifikácia Služby je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy Opis predmetu zadania.
Službu si Objednávateľ objedná u Dodávateľa osobitnou písomnou objednávkou podľa aktuálnych potrieb a preferencií na
základe a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (ďalej len ako „Objednávka“).
Každá Objednávka bude obsahovať najmä:
a) identifikačné údaje Objednávateľa,
b) identifikačné údaje Dodávateľa,
c) číslo Objednávky,
d) odkaz na Zmluvu,
e) miesto poskytnutia Služby, ak to z charakteru Služby vyplýva,
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f) termín poskytnutia Služby,
g) určenie konkrétnej Služby podľa prílohy č.2 tejto Zmluvy,
h) špecifikáciu predmetu poskytnutia Služby,
i) rozsah poskytnutej Služby, napr. počet kusov, počet hodín,
j) popis dodaného výstupu,
k) jednotkovú cenu za hodinu a celkovú cenu za Službu,
l) podpisy zodpovedných zástupcov oboch Zmluvných strán.
Objednávku bude Objednávateľ doručovať elektronickou formou na adresu: zuzana.ceresnova@stuba.sk.
Termín určený v Objednávke je pre Dodávateľa záväzný a jeho nedodržaním sa dostáva do omeškania s výnimkou, ak
bolo omeškanie preukázateľne spôsobené zásahom vyššej moci (vis maior) alebo z dôvodu nedostatočnej súčinnosti
Objednávateľa. Zmenu termínu poskytnutia Služby je Dodávateľ povinný bezodkladne oznámiť elektronickou formou
Objednávateľovi. K zmene termínu poskytnutia Služby môže dôjsť len vtedy, ak Objednávateľ takúto zmenu potvrdí a
odsúhlasí elektronickou formou Dodávateľovi.
Za miesto poskytnutia Služby sa považuje miesto uvedené v Objednávke, inak sa za miesto poskytnutia Služby považuje
sídlo Objednávateľa.
Článok III
Akceptačné konanie
Predmetom akceptačného konania podľa tejto Zmluvy bude preverenie kvantitatívnych a kvalitatívnych vlastností každej
Služby poskytnutej Dodávateľom.
Výsledkom každého akceptačného konania bude protokol, obsahom ktorého bude vyhlásenie Zmluvných strán týkajúce
sa poskytnutej Služby.
Dĺžka a proces akceptačného konania budú priamo závislé na charaktere Služby tak, aby mohli byť vlastnosti každej
Služby dostatočne preverené
V prípade, ak Služba počas akceptačného konania nevykazuje vady, tzn. kvantitatívne a kvalitatívne zodpovedá Zmluve
a Objednávke, uvedú Zmluvné strany túto skutočnosť výslovne v protokole a Služba sa bude považovať sa riadne
poskytnutú a zároveň na Objednávateľa prechádza vlastnícke právo k Službe a nebezpečenstvo škody.
V prípade, ak Služba počas akceptačného konania vykazuje vady tzn. kvantitatívne a kvalitatívne nezodpovedá Zmluve
a/alebo Objednávke, uvedú Zmluvné strany túto skutočnosť výslovne v protokole a Služba sa nebude považovať sa riadne
poskytnutú. Ďalej sú Zmluvné strany povinné v protokole uviesť spôsob, akým Dodávateľ vykoná nápravu a lehotu na jej
vykonanie.
V prípade, ak vady zistené počas akceptačného konania nebránia Objednávateľovi Službu riadne užívať, je oprávnený,
nie povinný, Službu prevziať. Povinnosť Dodávateľa odstrániť vady týmto nie je dotknutá a Služba sa nepovažuje za riadne
poskytnutú.
V prípade, ak vady zistené počas akceptačného konania bránia Objednávateľovi Službu riadne užívať, je oprávnený
Službu neprevziať a Služba sa nepovažuje sa riadne poskytnutú
Protokol podľa článku III ods. 4 tejto Zmluvy bude prílohou každej faktúry vystavenej Objednávateľom podľa tejto Zmluvy.
Článok IV
Odmena a jej úhrada
Odmena za poskytnutie Služby (ďalej len ako „Odmena“) je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov, a na základe výsledku verejného obstarávania, ako cena maximálna.
V Odmene sú zahrnuté všetky náklady Dodávateľa vzniknuté pri poskytovaní Služby, vrátane nákladov na dopravu, PHM,
energie, výkony mechanizmov, mzdy na zamestnancov, nákladov vyplývajúcich z administratívnych a kontrolných činností
a náklady za subdodávky, licenčných nákladov a pod. Zmluvné strany berú na vedomie, že celková Odmena počas celého
trvania tejto Zmluvy nesmie presiahnuť sumu podľa ust. § 5 ods. 3 ZoVO.
Odmena za poskytnutie konkrétnej Služby je uvedená v prílohe č. 2 tejto Zmluvy Cenová ponuka.
Objednávateľ uhradí Odmenu bezhotovostnou platbou na základe faktúry vystavenej Dodávateľom. Faktúra bude
vystavená najneskôr do 15 dní odo dňa poskytnutia Služby, ktorá bude predmetom faktúry podľa článku III ods. 3 tejto
Zmluvy a odoslaná najneskôr do 10-teho dňa nasledujúceho mesiaca po poskytnutí Služby.
Splatnosť každej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dňom úhrady je deň odpísania finančných
prostriedkov z účtu Objednávateľa v prospech Dodávateľa.
Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov.
Prílohou každej faktúry bude:
a)
Objednávka,
b)
protokol podľa článku III ods. 4 tejto Zmluvy.
Dodávateľ môže fakturovať len Služby objednané a poskytnuté v zmysle tejto Zmluvy.
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V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť Dodávateľovi
v lehote splatnosti s písomným odôvodnením, na doplnenie a odstránenie zistených nedostatkov. Dodávateľ je povinný
faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú faktúru. V takomto prípade sa pôvodná lehota
splatnosti zruší a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej, resp. novej faktúry Objednávateľovi.
Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnom započítaní pohľadávok v súlade s § 364 Obchodného zákonníka. Započítanie
vzájomných pohľadávok sa uskutoční tak, že v prípade sankcií za porušenie povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z
jednotlivých ustanovení Zmluvy, budú tieto predmetom samostatnej penalizačnej faktúry, ktorá bude započítaná pri úhrade
nasledujúcej faktúry po prevzatí poskytnutej služby podľa predchádzajúcich odsekov.
Zálohové platby a preddavky Objednávateľ neposkytuje.
Článok V
Autorské právo a licencia
Dodávateľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje, že najneskôr ku dňu začatia akceptačného konania podľa tejto Zmluvy
bude mať vysporiadané autorské právo v zmysle Autorského zákona k Službe, ak to z jej charakteru vyplýva, ktorá je
predmetom akceptačného konania a bude disponovať potrebnými oprávneniami a/alebo licenciami na ich užívanie a
poskytovanie a následne užívanie Objednávateľom v zmysle požiadaviek a v rozsahu podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak
Dodávateľ túto povinnosť nesplní, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy a zároveň je
Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.
Dodávateľ udeľuje Objednávateľovi výhradnú, neodvolateľnú licenciu v zmysle ustanovení Autorského zákona (ďalej len
ako „Licencia“ v príslušnom gramatickom tvare) na všetky spôsoby použitia diela podľa § 19 ods. 4 písm. a) až d)
Autorského zákona a to v neobmedzenom rozsahu po dobu trvania tejto Zmluvy k Službe momentom podpísania protokolu
podľa článku III ods. 5 a 6 tejto Zmluvy, ak začne Objednávateľ užívať Služby s vadami, alebo momentom podpísania
protokolu podľa článku III ods. 4 tejto Zmluvy podľa toho, čo nastane skôr.
Objednávateľ je, ako nadobúdateľ Licencie, oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie Služby v celom rozsahu
Licencie alebo v časti Licencie Objednávateľa podľa článku V ods. 3 tejto Zmluvy a je tiež oprávnený postúpiť Licenciu v
celom rozsahu alebo časti tretej osobe, s čím Dodávateľ týmto vyslovuje svoj predchádzajúci súhlas v zmysle § 72
Autorského zákona.
Objednávateľ ani nie je povinný Licenciu využiť.
Odmena za udelenie Licencie, vrátane všetkých prípadných sublicencií je bez akýchkoľvek pochybností súčasťou Odmeny
podľa článku IV tejto Zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený Službu voľne používať akýmkoľvek zákonom povoleným spôsobom, najmä, nie však výlučne,
v súlade s účelom tejto Zmluvy.
Vyššie uvedené ustanovenia týkajúce sa Licencie sa primerane aplikujú aj na subdodávateľov Dodávateľa, prípadne aj na
časť Služby zhotovenej Subdodávateľom.
Dodávateľ v celom rozsahu zodpovedá, ak Služba alebo ktorákoľvek jeho časť porušuje autorské práva iných osôb. V
prípade porušenia autorských práv iných osôb je Dodávateľ povinný uspokojiť nároky iných osôb za Objednávateľa alebo
a to vrátane nákladov spojených s právnou ochranou a obranou. Rovnako Dodávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne
Objednávateľovi alebo používaním Služby dôjde k porušeniu autorských práv iných osôb.
Objednávateľ je povinný oznámiť Dodávateľovi uplatnenie nárokov z práva duševného vlastníctva v súvislosti s touto
Zmluvou treťou osobou. Dodávateľ je povinný do 5 kalendárnych dní poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť pri
ochrane práv Objednávateľa.
V prípade, ak bude Objednávateľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu zabránené používať systém Službu z
dôvodu porušenia autorských práv, zaväzuje sa Dodávateľ obstarať pre Objednávateľa oprávnenie Službu znova používať,
prípadne sa Dodávateľ zaväzuje vykonať úpravu Služby tak, aby to bola spôsobilá na používanie Objednávateľom a
neporušovala autorské práva tretích osôb a to bezodkladne.
Udelenie Licencie podľa tejto Zmluvy nie je možné zo strany Dodávateľa jednostranne odvolať alebo zrušiť, a to ani po
ukončení trvania tejto Zmluvy.
Článok VI
Ďalšie povinnosti
Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ podľa § 11 ods. 1 ZoVO nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu
alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Ak Dodávateľovi vznikla povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.
z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je povinný
byť v registri parterov verejného sektora zapísaný počas celého trvania tejto Zmluvy.
Dodávateľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie všetkých
aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej len „pracovnoprávne
predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005
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Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Dodávateľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z pracovnoprávnych
predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje najmä
zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v pracovnoprávnych
predpisoch.
Dodávateľ je povinný pri plnení svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou,
dodržiavať všetky relevantné predpisy a normy týkajúce sa poskytovanej Služby a zabezpečiť dostatočný počet
zamestnancov tak, aby účel Zmluvy mohol byť plnený v zodpovedajúcej kvalite a v stanovených termínoch. Dbá pri tom
na zásady účelnosti a hospodárnosti,
Dodávateľ je zodpovedný za to, že dovolenky jeho personálu neovplyvnia plnenie jeho povinností podľa tejto Zmluvy a
nebudú sa považovať za zásah vyššej moci (vis maior).
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť pri plnení tejto Zmluvy potrebnú súčinnosť. Ide najmä, ale nielen, o poskytnutie
potrebných konzultácií a materiálov (podkladov), ktoré má Objednávateľ k dispozícii, a ktoré sú nevyhnutné pre poskytnutie
Služby.
Dodávateľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na zjavnú nesprávnosť a nevhodnosť pokynov
Objednávateľa, ak Dodávateľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
Ak Dodávateľ splní povinnosť podľa článku VI ods. 7 tejto Zmluvy, a Objednávateľ napriek upozorneniu na splnení pokynov
písomne trval, Dodávateľ nezodpovedá za nesplnenie svojich povinností alebo za alebo vadné poskytnutie Služby
spôsobené nesprávnymi a nevhodnými pokynmi. Objednávateľ je povinný písomne potvrdiť, že na týchto pokynoch trvá.
Článok VII
Zodpovednosť za vady
Dodávateľ zodpovedá za to, že Služba bude poskytnutá podľa platných technických a právnych predpisov a má v čase
odovzdania a prevzatia vlastnosti podľa tejto Zmluvy a nemá vady, ktoré by znižovali jej hodnotu alebo možnosť jej využitia.
Záručná doba na Službu je 24 mesiacov a začína plynúť dňom doručenia preberacieho protokolu podľa článku III ods. 4
tejto Zmluvy.
Dodávateľ nezodpovedá za vady Služby, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí/podkladov odovzdaných mu
Objednávateľom v prípade, že Dodávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí/podkladov
nemohol zistiť alebo na ich nevhodnosť Objednávateľa upozornil a Objednávateľ na ich použití trval. Dodávateľ takisto
nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu Objednávateľom, ak Dodávateľ na
nevhodnosť týchto pokynov upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak Dodávateľ túto nevhodnosť nemohol
zistiť.
Objednávateľ je povinný vady po ich zistení bez zbytočného odkladu písomne, elektronicky alebo telefonicky reklamovať,
pričom v reklamácii uvedie o akú vadu sa jedná. Dodávateľ sa zaväzuje vady Služby podľa ich charakteru odstrániť v čo
najkratšom čase podľa druhu závady, najneskôr však do 48 hodín po doručení reklamácie, alebo poskytnúť
Objednávateľovi primeranú zľavu z Odmeny v prípade, ak by odstraňovanie reklamovaných vád nebolo účelné, pričom
platí, že Objednávateľ je oprávnený trvať na odstránení reklamovaných vád.
Náklady na odstránenie vád v záručnej dobe a nebezpečenstvo na Diele znáša počas vykonania záručnej opravy
Dodávateľ.
Článok VIII
Zodpovednosť za škodu
Zmluvná strana zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú druhej Zmluvnej strane v dôsledku porušenia jej zákonných
povinností a/alebo povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá
Zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody.
Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ je povinný nahradiť Objednávateľovi skutočne vzniknutú škodu aj v prípade, že
v dôsledku jeho zavinenia došlo zo strany Objednávateľa k odstúpeniu od tejto Zmluvy.
Článok IX
Komunikácia a mlčanlivosť
Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, komunikácia medzi Zmluvnými stranami prebieha všetkými dostupnými
komunikačnými prostriedkami, najmä, nie však výlučne, listovou zásielkou, elektronickou správou, telefonicky a osobne.
Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu Zmluvnej strany uvedenú
v záhlaví tejto Zmluvy. Za doručenú sa považuje každá listová zásielka, ktorá:
a)
bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia,
b)
prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,
c)
bola uložená na pobočke poštového podniku uplynutím tretieho dňa od uloženia, aj keď sa adresát s jej obsahom
neoboznámil.
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Za prvé kontaktné osoby boli určené:
a)
za Objednávateľa – Ing. Anna Pivková, anna.pivkova@bratislava.sk
b)
za Dodávateľa – doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD., zuzana.ceresnova@stuba.sk.
Elektronická správa sa považuje za doručenú deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú adresu podľa článku IX ods. 3
tejto Zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi doručená
automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť sa so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby.
V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného alebo
núdzového stavu v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, je možné doručovať tie písomnosti, ktoré môžu mať
za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy aj prostredníctvom
elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len ako „Zákon o e-Governmente“).
Doručovanie písomností zaslaných prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle Zákona o e-Governmente sa riadi
príslušnými ustanoveniami tohto zákona.
Zmluvné strany sú povinné počas pracovných dní minimálne raz denne kontrolovať kontaktné emailové schránky.
Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť si navzájom akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. Takéto
oznámenie je účinné jeho doručením.
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 pred jej poskytnutím 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“).
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 vyplývajúcej z tejto Zmluvy (ďalej len ako
„Spolupráca“). 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 s predchádzajúcim 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.
Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Prijímateľovi, ktorá vznikne použitím Dôverných informácií, okrem
prípadov, kedy poskytnutím Dôverných informácii Prijímateľovi porušil Poskytovateľ práva duševného vlastníctva tretích
osôb.
Poskytnutím Dôverných informácií neprechádza na Prijímateľa vlastnícke alebo iné právo alebo licencia k Dôverným
informáciám, pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak.
Všetky povinnosti Dodávateľa, ako Prijímateľa Dôvernej informácie, sa týkajú aj jeho subdodávateľov a za ich porušenie
Subdodávateľom zodpovedá Dodávateľ akoby sa porušenia dopustil on sám. Dodávateľ je povinný doručiť
Objednávateľovi písomné vyhlásenie o odškodnení pri porušení dôvernosti podpísané každým Subdodávateľom
Dodávateľa, ktorému budú poskytnuté Dôverné informácie a to predtým, ako mu Dodávateľ poskytne Dôverné informácie.
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Článok X
Sankcie
V prípade, ak sa Dodávateľ dostane s poskytnutím Služby do omeškania, vznikne Objednávateľovi nárok účtovať
Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z Odmeny týkajúcej sa neplnenej Služby za každý, aj začatý deň
omeškania.
V prípade, ak sa Objednávateľ dostane so omeškania so zaplatením Odmeny, vznikne Dodávateľovi nárok účtovať
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z nezaplatenej časti Odmeny za každý, aj začatý deň omeškania.
V prípade neoprávnenej manipulácie s Dôvernými informáciami vzniká Poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške
0,03 % z odmeny za poskytnutie tej Služby, ktorej sa neoprávnená manipulácia s Dôvernými informáciami týka. Nárok na
náhradu škody týmto nie je dotknutý.
Ustanovenia článku IV sa použijú primerane aj pre fakturáciu a úhradu sankcií.
Zaplatením sankcie nie je dotknutá zodpovednosť sa škodu a ani právo na odstúpenie od Zmluvy.
Článok XI
Trvanie Zmluvy a jej ukončenie
Táto Zmluva sa uzatvára na dobú určitú na 36 mesiacov od dátumu účinnosti Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká:
a)
písomnou dohodou Zmluvných strán,
b)
písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou dobou 2 mesiace, ktorá začne plynúť prvý deň mesiac
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane,
c)
písomným odstúpením od Zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností Dodávateľa uvedených v článku VI
ods. 5 tejto Zmluvy, v článku VI ods. 2 alebo 3 tejto Zmluvy alebo v článku V tejto Zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade:
a) ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Dodávateľa podľa článku VI ods. 5 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé,
b) ak Objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
c) ak Dodávateľ poruší svoju povinnosť registrácie podľa článku VI ods. 2 alebo 3 tejto Zmluvy,
d) ak Dodávateľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce mu z článku V tejto Zmluvy.
Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade neoprávnenej manipulácie Prijímateľa s
Dôvernými informáciami.
Bez ohľadu na vôľu Zmluvných strán, k zániku Zmluvy dochádza aj:
a)
dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd vyhlási konkurz na majetok Dodávateľa,
b)
dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurz na majetok
Dodávateľa pre nedostatok majetku,
c)
dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd povolí reštrukturalizáciu Dodávateľa,
d)
Dodávateľ ako obchodná spoločnosť bude zrušený bez likvidácie alebo Dodávateľ ako obchodná spoločnosť vstúpi
do likvidácie,
e)
zánikom Dodávateľa bez právneho nástupcu.
Dodávateľ berie na vedomie, že právoplatné rozhodnutie o vyčiarknutí Dodávateľa, prípadne subdodávateľa z registra
partnerov verejného sektora alebo uložený zákaz účasti Dodávateľa, prípadne subdodávateľa vo verejnom obstarávaní
podľa § 182 ods. 3 ZoVO zakladá dôvod na ukončenie Zmluvy.
Odstúpenie od Zmluvy sa netýka nároku na náhradu škody, nároku na úroky z omeškania a ani nároku na zaplatenie
zmluvnej pokuty.
Článok XII
Záverečné ustanovenia
Táto Zmluvy nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle Objednávateľa v súlade § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka. Zmluvné strany sú povinné oznámiť si navzájom
zverejnenie Zmluvy podľa predchádzajúcej vety.
Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Zmluvy je možné len písomnými číslovanými dodatkami so súhlasom zmluvných
strán a v súlade s § 18 ZoVO.
Ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré sú, alebo sa v budúcnosti stanú neplatnými z dôvodu rozporu s platným právnym
poriadkom, nezakladajú neplatnosť celej Zmluvy, ktorej ďalšie ustanovenia ostávajú v platnosti. Dotknuté neplatné
ustanovenia sa Zmluvné strany zaväzujú upraviť tak, aby nová úprava bola čo najbližšie úprave pôvodnej a umožnil sa tak
dosiahnuť účel tejto Zmluvy.
Zmluva je vyhotovená v piatich (5) originálnych vyhotoveniach, tri (3) pre Objednávateľa a dve (2) pre Dodávateľa.
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Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy:
a)
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky
b)
Príloha č. 2 – Cenová ponuka
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, prípadne nejasnosti si vysvetlili, Zmluvu
uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpisujú.

Objednávateľ
V Bratislave dňa: 12.11.2021

Dodávateľ
V Bratislave dňa: 16.11.2021

v.r.
..........................................................................
Mgr. Sergej Kára
riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v.z. Ing. Michal Brašeň, ArtD. v.r.
..........................................................................
Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.,
dekan fakulty
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Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky
Dodávka služieb v oblasti sprístupňovania mesta pre ľudí s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami, ide o tieto konkrétne služby
(položky):
1. monitoring a hodnotenie bezbariérovej prístupnosti existujúcich mestských objektov (budov, priestorov, trás, a pod.), (audit
prístupnosti pre ľudí so zdrav. znevýhodnením),
2.
odborné posudzovanie projektov a dokumentov mesta podľa princípov univerzálneho navrhovania - celkové i čiastkové
konzultácie
tvorba manuálov, štandardov pre jednotlivé oblasti podľa princípov univerzálneho navrhovania (napr. upraviteľný
nájomný byt, prístupné športovisko, ...) – napr. zásady, ktoré má obsahovať predmet obstarania v zadaní
Počet požadovaných výstupov je uvedený v prílohe č. 2 Cenová ponuka a bude určený podľa aktuálnej potreby
dodávateľa. V prípade menšieho rozsahu zadaných objektov môže byť počet výstupov vyšší.
Popis konkrétnych položiek je uvedený v prílohe č. 2 Cenová ponuka. Požiadavky budú dodávateľovi zo strany
objednávateľa zadávané a presnejšie špecifikované priebežne. Termín dodania bude stanovený podľa rozsahu konkrétneho
objektu / projektu / dokumentu vzájomnou dohodou Objednávateľa a Dodávateľa.
Celkový rozsah služieb vyjadrený počtom hodín a celková cena sú uvedené v prílohe č. 2 Cenová ponuka.
Počet hodín služieb na jednotlivé výstupy a cena sú uvedené v prílohe č. 2 Cenová ponuka.
Jednotková cena je 19,00 EUR za hodinu.
Všetky služby budú realizované podľa princípov univerzálneho navrhovania a z hľadiska rôznych typov zdravotných
znevýhodnení, najmä pohybového, zrakového, sluchového a mentálneho. Kritériom budú medzinárodné štandardy
univerzálneho navrhovania a legislatíva SR ak je v súlade s medzinárodnými štandardami.
Súčasťou hodnotenia trás verejných priestranstiev budú aj najbližšie umiestnené zastávky MHD, vyhradené parkovanie,
parkovanie taxi, parkovanie v garážových domoch, alebo iného dostupného druhu dopravy – ktoré budú východiskovými bodmi
trasy. Súčasťou hodnotenia trás bude aj mobiliár, dostupnosť verejných bezbariérových toaliet a iných relevantných prvkov
verejného priestoru podľa dohody objednávateľa s dodávateľom.
Výstupom bude záverečná správa z hodnotenia objektu, stanovisko k projektu, dokumentu, ktoré bude obsahovať zoznam
a popis 1) vyhovujúcich riešení, 2) nedostatkov a 3) návrhov vhodných opatrení na odstránenie nedostatkov. V prípade trás bude
výstupom vyznačenie identifikovaných nedostatkov na grafickom podklade (katastrálna mapa) doplnených fotodokumentáciou
a textom. Výstupom tvorby manuálov a štandardov bude príručka so vzorovými riešeniami v rozsahu cca 20 strán. Výstupy budú
obsahovať názorné ukážky (napr. nákres, foto, odkaz na web) a pre lepšiu zrozumiteľnosť.
Výstupy budú použiteľné pre tvorbu databázy potrieb a návrhov debarierizácie a pre tvorbu mapy prístupnosti Bratislavy, k čomu
dodávateľ podpisom tejto zmluvy udeľuje súhlas.
Výstupy budú dodané v elektronickej forme vo formáte word, fotodokumentácia aj v jpg alebo inom vhodnom formáte.
O prevzatí výstupu bude vyhotovený a podpísaný odovzdávací protokol.

Príloha č. 2 Cenová ponuka
Špecifikácia zákazky:
Hodnotenie bezbariérovej prístupnosti objektov a odborné posudzovanie projektov mesta z hľadiska univerzálneho navrhovania
SÚHRN
č. Spolu rozpočet
1

počet
hod

Spolu

436,00

Cena v EUR
bez DPH
8 284,00

Cena v EUR s
DPH
9 940,80

ROZPIS POLOŽIEK
1. monitoring a hodnotenie bezbariérovej prístupnosti existujúcich mestských objektov (budov, priestorov, trás, a pod.), (audit
prístupnosti pre ľudí so zdrav. znevýhodnením) – minimálne 10 objektov
Č. Ucelený
Adresa
Hlavný objekt auditu
počet
Cena v EUR Cena v EUR s
bezbariérový okruh
hod
bez DPH
DPH
(UBO):
6
Budova DPOH
Laurinská 20 DPOH a ZUŠ Júliusa Kowalského
36,00
684,00
820,80
7
Múzeum mesta BA - Primaciálne Múzeum Stará radnica, výstavná miestnosť,
30,00
570,00
684,00
Stará radnica
nám. 3
ďalšie priľahlé budovy, nádvoria, prístupy
Kaviareň Radnička - chránená dielňa
8

Múzeum mesta BA - Radničná 1
Apponyho palác

9

Mestská knižnica
Mestská knižnica
Mestská knižnica

10

26,00

494,00

592,80

Kapucínska 1 Budovy, nádvoria - úsek hudobná lit.

18,00

342,00

410,40

Kapucínska
1-3
Klariská 16

Budovy, nádvoria - úsek pre deti a mládež

18,00

342,00

410,40

Budovy, nádvoria - úsek pre nevidiacich a
odborná lit.

22,00

418,00

501,60

Budovy, nádvoria

Čitáreň u
červeného raka

Michalská 26 Budovy, nádvoria

14,00

266,00

319,20

Múzeum farmácie

Michalská 28 Budovy, nádvoria

14,00

266,00

319,20

Lekáreň Salvator
Múzeum Artura
Fleischmanna

Ventúrska 22 Budovy, nádvoria
Biela 6
Budovy, nádvoria

14,00
20,00

266,00
380,00

319,20
456,00

BKIS, Židovská 1

Židovská
ulica 1
Židovská
ulica 3

Budovy, nádvoria

14,00

266,00

319,20

Budovy, nádvoria

20,00

380,00

456,00

Rudnayovo
námestie 4

Budovy, nádvoria

20,00

380,00

456,00

266,00

5 054,00

6 064,80

Múzeum hodín Dom u dobrého
pastiera
Budova mesta
SPOLU

2. odborné posudzovanie projektov a dokumentov mesta podľa princípov univerzálneho navrhovania (celkové i čiastkové konzultácie),
tvorba manuálov, štandardov pre jednotlivé oblasti podľa princípov univerzálneho navrhovania (napr. upraviteľný nájomný byt,
prístupné športovisko, zásady do zadania predmetu obstarania, a pod....) – spolu minimálne 6 výstupov, alebo ďalšie výstupy podľa bodu
1. monitoring a hodnotenie bezbariérovej prístupnosti existujúcich mestských objektov (budov, priestorov, trás, a pod.),
Č. Predmet
Hlavný predmet
počet
Cena v EUR Cena v EUR s
hod
bez DPH
DPH
1

Projekty, dokumenty, štandardy,
objekty
SPOLU

Výstupy podľa priebežného zadania
objednávateľa

170,00

3 230,00

3 876,00

170,00

3 230,00

3 876,00

