RÁMCOVÁ  DOHODA
PRE  ČASŤ  2

uzavretá medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, § 40 a nasl. zákona č.
618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský
zákon) v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a , medzi zmluvnými stranami označenými ako:
1.

Obstarávateľ:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Sídlo:

Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava

V zastúpení:

Marek Maďarič, minister kultúry

IČO:

00165182

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000071652/8180

a štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky podľa Prílohy č. 1
(ďalej len „obstarávateľ" alebo „objednávateľ“)
2.

Predávajúci:

SOITRON, s.r.o.

Sídlo

Plynárenská 5, 829 75 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Ondrej Smolár, konateľ spoločnosti

Bankové  spojenie:

TATRA BANKA, a.s.

Číslo účtu:

2625832658/1100

IČO:

35955678

DIČ:

2022066937

IČ DPH:

SK2022066937

Označenie registra:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sro vložka číslo: 37618/B
(ďalej len „predávajúci" alebo „dodávateľ“ podľa typu predmetu – tovar a služba),
ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“.
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Článok 1
Preambula
Verejný obstarávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o verejnom obstarávaní“) verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku
postupom verejnej súťaže, na predmet obstarávania „Centrálny nákup informačno –
komunikačných technológií a softvéru pre potreby Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky, časť 2 - Servery, dátové úložiská, sieťové komponenty ochranné komponenty
sietí s príslušenstvom, perifériami, súvisiaci SW a súvisiace služby“. V tomto verejnom
obstarávaní vystupoval obstarávateľ ako centrálna obstarávacia organizácia v zmysle §
10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a zabezpečoval zadanie zákazky pre seba a pre
verejných obstarávateľov – organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky) uvedených v prílohe č. 2 tejto rámcovej dohody (obstarávateľ a títo
verejní obstarávatelia spolu ďalej len „kupujúci“ alebo „objednávateľ“). Oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania na dodanie predmetnej zákazky bolo uverejnené vo
Vestníku verejného obstarávania č. 128/2013 zo dňa 2. 7. 2013 pod značkou 11181MST. Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj
predávajúci. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených do predmetného
postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto rámcovej dohody prejavujú
svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle
vyhlásenej verejnej súťaže. Táto rámcová dohoda je uzatvorená medzi obstarávateľom
a predávajúcim, ale na základe tejto rámcovej dohody bude dodávateľ povinný dodávať
predmet plnenia a všetky s tým súvisiace činnosti vyplývajúce z tejto rámcovej dohody
všetkým kupujúcim, objednávateľom, za podmienok uvedených v tejto rámcovej dohode,
a to na základe príkazných zmlúv uzatvorených medzi verejnými obstarávateľmi
uvedenými v prílohe č. 2 tejto rámcovej dohody a obstarávateľom.
Článok 2
Predmet plnenia rámcovej dohody
1.

Predmetom tejto rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je dodanie tovaru a služieb:
- Servery
- Dátové úložiská (diskové polia) a rozšíreniami
- Páskové knižnice
- LAN switche
- SAN switche
- Routery
- Firewally a ostatné ochranné prvky sietí
- Call centrum pre prevádzku (HW a prislúchajúci SW)
- Rackové skrine, rozvody štruktúrovaných kabeláží
- Modulárne L2/L3 switche
- RFID brány
- Tenkí klienti pre virtualizáciu desktopov
- Videokonferenčné zariadenia a videokonferenčné endpointy
- Zobrazovacie panely multimediálneho obsahu pripojené do LAN
- Interiérové WEB kamery s pripojením do LAN
- Exteriérové WEB kamery s pripojením do LAN
- Komponenty bezdrôtových sietí (Access pointy a riadiace kontrolléry,
manažment)
- Komponenty pre IP telefóniu (riadiaca jednotka, endpointy/IP telefóny)
- Súvisiaci SW vyššie uvedených položiek serverov, dátových úložísk,
virtualizačnej platformy, sieťových komponentov a ochranných prvkov sietí
- Súvisiace služby inštalácie, konfigurácie a nastavenia komponentov a SW častí
serverov, dátových úložísk, virtualizačnej platformy, sieťových komponentov a
ochranných prvkov sietí.
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Podrobne technicky špecifikovaných v prílohe č. 1a tejto dohody, za podmienok
dohodnutých v ustanoveniach tejto dohody, v rozsahu a spôsobom dohodnutom
v jednotlivých čiastkových zmluvách, ktoré budú mať formu objednávky, uzatvorených
medzi ktorýmkoľvek z kupujúcich, objednávateľov alebo aj viacerými kupujúcimi,
objednávateľmi spoločne podľa prílohy č. 2 dohody.
2.
Predmet zmluvy bude dodaný v súlade s podrobnou technickou špecifikáciou
uvedenou v prílohe č. 1a tejto dohody a bude vykazovať funkčné vlastnosti ňou určené,
ako aj v súlade s ostatnými dohodnutými časťami tejto dohody.
3.
Predávajúci sa zaručuje, že predmet dohody bude riadne vyhotovený, riadne a
včas dodaný, v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä
ku dňu jeho odovzdania objednávateľovi.
4.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak počas platnosti dohody bude nahradený niektorý
druh tovaru podrobne špecifikovaného v prílohe tejto dohody č. 1a a túto skutočnosť
predávajúci zdokladuje oficiálnym vyhlásením, môže predávajúci ponúknuť kupujúcemu
ekvivalent tovaru, ktorý je dostupný na trhu a je plne funkčný, s rovnakými, alebo
lepšími parametrami a vlastnosťami, aké mal tovar, ktorého výroba bola ukončená.
Spôsob určenia zmluvnej ceny tohto typu tovaru je dohodnutý v článku 5 ods. 4 dohody.
5.
Predávajúci sa zaručuje, že predmet dohody podrobne špecifikovaný v prílohe číslo
1a bude dodaný v súlade s platnými štandardami pre informačné systémy verejnej správy
podľa Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy, účinného ku dňu riadneho prebratia predmetu dohody.
Článok 3.
Spôsob uzatvárania čiastkových zmlúv (objednávok)
1.
Návrh na uzavretie čiastkovej zmluvy s predávajúcim predkladá kupujúci formou
písomnej objednávky na dodanie dohodnutého tovaru a služby. Objednávka kupujúceho
musí byť úplná, jednoznačná a zrozumiteľná. Za úplnú objednávku sa podľa tejto dohody
považuje len objednávka čitateľná, s údajmi uvedenými v odseku 2 tohto článku
a podpísaná štatutárnym zástupcom kupujúceho.
2.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávka kupujúceho musí obsahovať najmä:
a)
názov a sídlo kupujúceho, bankové spojenie, IČO, DIČ, IČ DPH (ak má
organizácie pridelené),
b)
špecifikáciu a množstvo objednávaného tovaru,
c)
miesto dodania tovaru,
d)
osoba poverená prebratím tovaru a služby na základe preberajúceho alebo
akceptačného protokolu (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail),
e)
lehotu, v ktorej majú byť tovar a služba dodané (doba dodania),
f)
dátum vystavenia objednávky,
g)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu kupujúceho.

3.
Kupujúci sa zaväzuje, že objednávku doručí kontaktnej osobe predávajúceho
uvedenej v článku 12 ods. 4 tejto dohody osobne, e-mailom alebo faxom a následne
bezodkladne poštou, a to doporučenou doručenkou do vlastných rúk..
4.
Predávajúci je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni doručenia
objednávky od kupujúceho, potvrdiť príjem a akceptáciu objednávky, a to rovnakou
formou, akou bola objednávka doručená predávajúcemu (osobne, e-mailom, faxom
a následne bezodkladne poštou, a to doporučenou zásielkou do vlastných rúk
vystaviteľovi objednávky a súčasne kópiu akceptácie objednávky e-mailom kontaktnej
osobe podľa článku 12 bodu 5). Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho sa
považuje čiastková zmluva za uzavretú.
5.
Predávajúci, dodávateľ je povinný dodať kupujúcemu, objednávateľovi tovar a
služby podľa príslušnej objednávky na dohodnuté miesto, v dohodnutom čase dodania
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určenom v objednávke, a kupujúci takto objednaný tovar a služby prevezme na základe
preberacieho alebo akceptačného protokolu, ktorého súčasťou sú aj zdokumentované
výsledky testovaní, a zaplatí predávajúcemu za prevzatý tovar a služby dohodnutú kúpnu
cenu.
Článok 4
Základné podmienky platné pre čiastkové zmluvy
1.
Kupujúci a predávajúci sa pri uzatváraní a plnení čiastkových zmlúv budú riadiť
platnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
2.
Na základe ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka zmluvné strany
uzatvoria čiastkové zmluvy na dodanie tovaru, § 269 a nasl. Obchodného zákonníka na
dodanie služieb a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, formou objednávok, pričom sa
právny vzťah založený objednávkami (čiastkovými zmluvami), bude riadiť najmä nižšie
uvedenými ustanoveniami s nasledovným znením:
Predmet zmluvy
2.1
Predávajúci alebo dodávateľ sa zaväzuje dodať kupujúcemu alebo objednávateľovi
dohodnutý tovar a služby v dohodnutom množstve, kvalite, akosti a v dohodnutom čase.
Zaručuje sa, že tovar a služby budú riadne a včas vyhotovené, dodané a odovzdané,
v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, v súlade s platnými
štandardami pre informačné systémy verejnej správy podľa Výnosu Ministerstva financií
Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, účinného ku
dňu riadneho prebratia predmetu dohody. Predávajúci sa zaväzuje previesť na
kupujúceho vlastnícke právo k dodanému tovaru a službám a udeliť mu licenciu
v rozsahu dohodnutom v článku 7 tejto dohody.
2.2
Kupujúci alebo odberateľ sa zaväzuje dohodnutým spôsobom dohodnutý tovar a
služby prevziať na základe preberacieho alebo akceptačného protokolu, ktorého súčasťou
sú aj zdokumentované výsledky testovaní (v prípade potreby), a zaplatiť predávajúcemu
kúpnu cenu v dohodnutej výške.
2.3
Predávajúci alebo dodávateľ sa zaväzuje, že kupujúcemu alebo odberateľovi dodá
tovar a služby v dohodnutom množstve a kvalite, podľa objednávky kupujúceho alebo
odberateľa, v predpísanej alebo schválenej akosti (pokiaľ je záväzne ustanovená, alebo
pokiaľ to vyplýva z osobitných predpisov, napr. technických noriem) alebo v akosti
uvádzanej výrobcom, inak v obvyklej akosti, s vyznačenými údajmi o výrobcovi a tovare,
a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi, v riadnom obale, pričom tovar bude
riadne uspôsobený na prepravu.
Doba dodania a miesto dodania
2.4
Predávajúci alebo dodávateľ sa zaväzuje dodať kupujúcemu alebo odberateľovi
tovar a služby v dohodnutej dobe a do určeného miesta. Ak sa zmluvné strany
v čiastkovej zmluve (objednávke) nedohodnú inak, je doba dodania tovaru stanovená na
30 (tridsať) kalendárnych dní od uzatvorenia čiastkovej zmluvy.
2.5
Povinnosť predávajúceho alebo dodávateľa dodať kupujúcemu alebo odberateľovi
tovar a služby je splnená prevzatím tovaru a služieb kupujúcim alebo odberateľom, na
základe preberajúceho protokolu alebo akceptačného protokolu, ktorého súčasťou sú aj
zdokumentované výsledky testovaní v dohodnutom mieste a dobe dodania.
2.6
Miestom dodania je sídlo kupujúceho alebo odberateľa, alebo kontaktné miesto
kupujúceho alebo odberateľa podľa špecifikácie miesta predmetu plnenia uvedenej
v čiastkovej zmluve (objednávke). Miestom dodania sa pre účely tejto rámcovej dohody
rozumejú priestory (sídlo) kupujúcich uvedené v prílohe č. 2 tejto dohody.
2.7. Ak sa vyskytnú prekážky spočívajúce vo vyššej moci, ktoré predávajúcemu bránia
v splnení jeho povinností dodať tovar a služby kupujúcemu v dohodnutej dobe podľa
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riadnej a úplnej objednávky kupujúceho, predlžuje sa lehota na dodanie tovaru o dobu
trvania týchto prekážok.
2.8
Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzavretí čiastkovej
zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných
prekážok. Ak takáto okolnosť bude predávajúcemu alebo kupujúcemu brániť v plnení
zmluvných povinností, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo
úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po
ktorú pôsobili tieto okolnosti.
Vlastnícke právo a udelenie licencie
2.9
Predávajúci sa zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k dodanému
tovaru a službám a udeliť mu licenciu na užívanie v rozsahu dohodnutom v článku 7
tejto dohody.
Zdroj financovania
2.10

Objednávateľ v objednávke (čiastkovej zmluve) uverejní zdroj financovania:
a)
Zo zdrojov Štátneho rozpočtu.
b)
Zo zdrojov Štrukturálnych fondov Európskej Únie.
Operačný program informatizácia spoločnosti
Prioritná os 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich
národnej infraštruktúry
Opatrenie 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho
archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho
získavania, spracovania a ochrany
Národný projekt 1 - Digitálna knižnica
Národný projekt 3 - Digitálne múzeum
Národný projekt 5 - digitálna audiovízia
Národný projekt 9 - Harmonizácia informačných systémov
Národný projekt 10 - Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry
Prevzatie tovaru

2.11 Pri prevzatí tovaru a služieb na zmluvne dohodnutom mieste je kupujúci alebo
odberateľ povinný dodaný tovar alebo služby prezrieť a prevziať na základe preberacieho
protokolu alebo akceptačného protokolu, ktorého súčasťou sú aj zdokumentované
výsledky testovaní.
2.12 Prevzatie dodaného tovaru a služieb je kupujúci alebo odberateľ povinný
predávajúcemu alebo dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste. Tri kópie
dodacieho listu ostávajú kupujúcemu alebo odberateľovi (scan dodacieho listu
s uvedením rozsahu prevzatého tovaru alebo služieb prevzatého kupujúcim alebo
odberateľom zašle dodávateľ na kontaktnú adresu uvedenú v článku 12 v bode 5). Ak
bude uplatnená reklamácia pri dodaní tovaru a služieb, ostáva tovar vo vlastníctve
predávajúceho alebo dodávateľa až do doby, kým predávajúci alebo dodávateľ
neodstráni prekážku, ktorá bráni kupujúcemu alebo odberateľovi riadne prevziať
tovar a služby. Predávajúci alebo dodávateľ reklamáciu vybaví podľa bodu 2.17
poslednej vety tohto článku.
Zodpovednosť za vady a záruka za akosť
2.13 Predávajúci zodpovedá za všetky priame alebo nepriame škody, ktoré svojim
úmyselným alebo neúmyselným konaním spôsobí kupujúcemu alebo odberateľovi
a zaväzuje sa nahradiť ich kupujúcemu alebo odberateľovi a sankcií za porušenie platnej
legislatívy v dohodnutej výške podľa článku 8 tejto dohody bezodkladne.
2.14 Nebezpečenstvo škody na tovare a službách prechádza na kupujúceho vždy v čase,
keď prevezme tovar v zmysle a spôsobom uvedeným v bode 2.1. a 2.2 tohto článku, alebo
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ak tak neurobí včas, potom v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom
a kupujúci tovar bez uvedenia dôvodu neprevezme.
2.15 Predávajúci alebo dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má dohodnutý tovar a
služby v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho alebo
odberateľa, a za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí dohodnutého tovaru
v záručnej dobe. Predávajúci alebo dodávateľ odstráni vady na tovare a službe
bezodkladne.
2.16 Predávajúci alebo dodávateľ preberá záväzok zo záruky za akosť a kvalitu
dodaného tovaru a služieb, pričom dĺžka záručnej doby pre jednotlivé tovary a služby je
24 mesiacov. Záručná doba začne plynúť odo dňa dodania tovaru a služieb kupujúcemu,
uvedenom v preberacom protokole alebo akceptačnom protokole, ktorého súčasťou sú aj
zdokumentované výsledky testovaní.
2.17 Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí kupujúci
uplatniť u predávajúceho v záručnej dobe, inak zaniknú. Kupujúci je povinný vady
tovaru a služieb bez zbytočného odkladu po ich zistení písomne oznámiť kontaktnej
osobe predávajúceho uvedenej v článku 12 ods. 4 tejto dohody. V oznámení o vadách
predmetu kúpy musí kupujúci vady špecifikovať (opísať a uviesť, ako sa prejavujú)
a uviesť, aký nárok z vád uplatňuje. Predávajúci sa zaväzuje, že vybaví reklamáciu
kupujúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich pracovných dní po
doručení správy o vadách tovaru, prípadne v tejto lehote stanoví záväzný termín,
v ktorom bude reklamácia vybavená.
Článok 5
Kúpna cena a platobné podmienky
1.
Jednotkové ceny tovarov a služieb sú uvedené v Prílohe č. 1b tejto dohody.
Jednotkové ceny počas platnosti tejto
dohody sú pevné, nemenné a nemôžu sa
v žiadnom prípade zvyšovať.
2.

Zmluvnými stranami dohodnutá celková kúpna cena (maximálna kúpna cena) je
23.083.333,33
Eur
bez
DPH
(slovom:
Dvadsaťtrimiliónovosemdesiatritisíctristotridsaťtri Eur a tridsaťtri Centov) bez
DPH.
3.
V kúpnej cene tovaru a služieb sú už zahrnuté všetky náklady predávajúceho
alebo dodávateľa spojené s plnením predmetu dohody, aj doprava a dodanie tovaru a
služieb do dohodnutého miesta dodania kupujúcemu, vykládka tovaru, inštalácia služieb
a podobne, odber a ekologická likvidácia použitých obalov a náplní.
4.
Ak počas platnosti dohody bude ukončená výroba niektorého z druhov tovaru
uvedeného v Prílohe č. 1a tejto dohody, musí byť táto skutočnosť doložená oficiálnym
vyhlásením predávajúceho. Predávajúci je zároveň povinný ponúknuť kupujúcemu plne
funkčný tovar s rovnakými, alebo lepšími parametrami a vlastnosťami, aké mal tovar,
ktorého výroba bola ukončená (ďalej len „náhradný tovar“). Zmluvná cena tohto typu
tovaru bude určená ako najnižšia cena z nasledovných cien:
a)
trhová cena, ktorá bude vypočítaná ako priemerná cena rovnakého typu
tovaru od troch rôznych predajcov na trhu. Jedným z povinne oslovených
predajcov v rámci prieskumu trhu bude predávajúci. Prieskum trhu vykoná
kupujúci,
b)
cena pôvodného tovaru,
c)
ponuková cena predložená predávajúcim v prieskume trhu.
5.
Ak počas platnosti dohody ktorýkoľvek kupujúci alebo odberateľ požaduje nový typ
tovaru a služieb obdobného charakteru ako je predmet zákazky, uvedeného v Prílohe
č. 1a, túto skutočnosť oznámi predávajúcemu. Zmluvná cena tohto typu tovaru alebo
služieb bude určená ako nižšia cena z nasledovných cien:
a)
trhová cena, ktorá bude vypočítaná ako priemerná cena rovnakého typu
tovaru od (5) piatich rôznych predajcov na trhu. Jedným z povinne
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b)

oslovených predajcov v rámci prieskumu trhu bude predávajúci. Prieskum
trhu vykoná kupujúci;;
ponuková cena predložená predávajúcim v prieskume trhu podľa
predchádzajúceho bodu.

6.
Predávajúcemu alebo dodávateľovi vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny
riadnym dodaním tovaru a služieb kupujúcemu alebo odberateľovi do dohodnutého
miesta dodania v dohodnutom množstve a kvalite, potvrdením v preberacom protokole
alebo akceptačnom protokole, ktorého súčasťou sú aj zdokumentované výsledky
testovaní.
7.
Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci alebo dodávateľ vystaví faktúru za
dodaný tovar a služby s 30-dňovou splatnosťou po doručení faktúry kupujúcemu alebo
odberateľovi, vždy po dodaní a prevzatí predmetu plnenia definovaného v objednávke
kupujúcim alebo odberateľom.
8.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude predmet objednávky (čiastkovej zmluvy)
financovaný zo zdrojov Štrukturálnych fondov Európskej únie, bude lehota splatnosti
faktúry za tieto predmety objednávky (čiastkovej zmluvy) 60 dní odo dňa jej doručenia,
pretože pred úhradou faktúry je verejný obstarávateľ povinný predložiť všetky doklady
súvisiace s realizáciou predmetu plnenia na prehliadku a administratívnu kontrolu.
9.
Predávajúci alebo dodávateľ pošle vystavenú faktúru na adresu sídla kupujúceho
alebo odberateľa
uvedenú v Prílohe č. 2 tejto dohody alebo na adresu uvedenú
v čiastkovej zmluve/objednávke. Súčasťou faktúry bude oprávnenými osobami
obojstranne potvrdená objednávka a kópia preberacieho protokolu alebo akceptačného
protokolu, ktorého súčasťou sú aj zdokumentované výsledky testovaní.
10.
Faktúry budú vystavené a uhradené v oficiálnej mene Slovenskej republiky,
aktuálne platnej ku dňu vystavenia príslušnej faktúry. Ak faktúra nebude obsahovať
všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými
stranami, je kupujúci oprávnený faktúru vrátiť predávajúcemu na opravu alebo
doplnenie. Lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo doplnenej
faktúry.
Článok 6
Nadobudnutie vlastníckeho práva
a prechod nebezpečenstva škody
1.
Vlastnícke právo k tovaru a službám nadobúda kupujúci alebo odberateľ úplným
zaplatením kúpnej ceny za daný tovar a službu predávajúcemu alebo dodávateľovi.
Užívacie právo k tovaru a službám nadobúda kupujúci alebo odberateľ jeho
prevzatím od predávajúceho alebo dodávateľa bez výhrad a potvrdením preberacieho
protokolu alebo akceptačného protokolu, ktorého súčasťou sú aj zdokumentované
výsledky testovaní kupujúcim (podľa potreby), čím prechádza aj nebezpečenstvo škody na
kupujúceho.
Článok 7
Udelenie licencie na predmet dohody
2.

1.
Predávajúci alebo dodávateľ vyhlasuje, že dáva kupujúcemu alebo odberateľovi na
neobmedzenú - neurčitú dobu neodvolateľný súhlas používať neobmedzene akýmkoľvek
spôsobom na akomkoľvek nosiči na území všetkých krajín sveta dielo vykonané
predávajúcim alebo dodávateľom podľa tejto dohody a zároveň prevádza na kupujúceho
alebo odberateľa právo dielo používať na území všetkých krajín sveta neobmedzene
akýmkoľvek spôsobom bez časového obmedzenia, pričom kupujúci alebo odberateľ je
oprávnený predovšetkým
a)
dielo upraviť alebo dať upraviť,
b)
rozmnožovať dielo, alebo dať rozmnožovať technickými prostriedkami
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c)

d)
e)
f)
g)
h)

zvolenými podľa jeho uváženia,
rozširovať dielo akýmkoľvek spôsobom (napr. verejným rozširovaním diela, jeho
časti, alebo jeho rozmnoženiny, nájmom, vypožičiavaním, alebo akoukoľvek formou
prevodu vlastníckych práv alebo práva držby, verejným vystavením diela alebo jeho
rozmnoženiny, verejným vykonaním diela, vysielaním, prípadne jeho káblovou
retransmisiou alebo prenosom iným
spôsobom),
dielo preložiť alebo dať preložiť,
adaptovať dielo, usporiadať alebo inak spracovať alebo dať adaptovať, usporiadať
alebo inak spracovať,
použiť a šíriť dielo na akýchkoľvek nosičoch,
spojiť dielo s iným dielom,
prihlásiť dielo ako ochrannú známku.

2.
Predávajúci alebo dodávateľ vyhlasuje, že dáva kupujúcemu alebo odberateľovi
súhlas, aby v prípade záujmu udelil tretej osobe súhlas používať dielo, prípadne iné
práva na dielo sa vzťahujúce, ktoré kupujúci alebo odberateľ nadobudne na základe tejto
dohody, na inú osobu a to aj bez ďalšieho privolenia predávajúceho alebo dodávateľa; na
udelenie súhlasu tretej osobe používať dielo, spôsob použitia diela, rozsah použitia diela,
jeho časové a miestne určenie sa primerane použijú ustanovenia tejto dohody týkajúce sa
udelenia súhlasu predávajúceho alebo dodávateľa kupujúcemu alebo odberateľovi na
použitie diela.
3.
Predávajúci je pred podpisom akceptačného alebo preberacieho protokolu, ktorého
súčasťou sú aj zdokumentované výsledky testovaní povinný dodať kupujúcemu na
základe jeho žiadosti najaktuálnejšiu verziu komentovaných zdrojových kódov a dátového
modulu tovaru, na ktoré sa vzťahuje súhlas podľa bodu 1 tohto článku, s tým, že
kupujúci bude oprávnený tieto bez akéhokoľvek časového a vecného obmedzenia použiť
(vrátane možnosti ich dekompilácie a akýchkoľvek iných spôsobov
úpravy).
4.
Práva na duševné vlastníctvo priznané predávajúcemu alebo vzťahujúce sa na
sprievodnú dokumentáciu, pre ktorú má kupujúci poskytnuté právo na užívanie, sa
poskytuje vo forme bezplatnej, neexkluzívnej licencie s trvalou platnosťou pre celý svet.
5.
Všetky práva na duševné vlastníctvo, ktoré vyplývajú ako dôsledok plnenia dohody
predávajúcim, jeho zamestnancami alebo tretími stranami, ktorých služby si predávajúci
najal na plnenie dohody, patria kupujúcemu, ako osobe, ktorá iniciovala vytvorenie
týchto diel a usmerňovala a zabezpečovala proces ich vytvorenia. Na požiadanie
kupujúceho podnikne predávajúci všetky nevyhnutné kroky na získanie a zaistenie
týchto práv v prospech kupujúceho.
6.
Všetky dokumenty vrátane informácií, údajov, programov kontrol, pracovných
dokumentov, diagnostických modelov, metodológie, správ, špecifikácií alebo podobných
dokumentov vypracovaných alebo používaných za týmto účelom sú vlastníctvom
kupujúceho.
7.
Predávajúci odškodní kupujúceho za konanie tretích strán na základe tvrdenia, že
(jeden) z produktov alebo častí softvéru dodaného predávajúcim predstavuje porušenie
patentových, autorských, databázových práv, práv na výkresy alebo úžitkové vzory,
obchodného tajomstvá alebo zásah do vlastníckeho práva tretej strany.
8.
Dodávateľ nesie zodpovednosť za plnú náhradu všetkých nákladov a škôd, ktoré
môžu vzniknúť kupujúcemu, ako dôsledok nárokov tretích strán založených na týchto
právach.
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Článok 8
Zmluvné sankcie a ďalšie dojednania
1.
Ak je predávajúci alebo dodávateľ v omeškaní s dodaním tovaru a služieb, má
kupujúci alebo odberateľ právo uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 0,04%
z ceny tovaru za každý deň omeškania.
2.
Ak kupujúci alebo dodávateľ mešká s platbou po termíne splatnosti, má
predávajúci alebo dodávateľ právo uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,04% z dlžnej
sumy za každý deň omeškania.
3.
Ak predávajúci alebo dodávateľ neodstráni vady podľa článku 4 ods. 2 bod 2.13,
2.15, 2.16 v dohodnutom termíne počas záručnej doby, kupujúci si môže uplatniť nárok
na zmluvnú pokutu vo výške 50,00 Eur (slovom: päťdesiat Eur) za každý deň omeškania
s odstránením vady, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
4.
Ak predávajúci alebo dodávateľ dodá vadný tovar, okrem nárokov z vád tovaru
upravených v § 436 Obchodného zákonníka, kupujúci alebo odberateľ je oprávnený
uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny vadného tovaru, ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak.
5.
Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty oznámi oprávnená strana
doručením penalizačnej faktúry druhej zmluvnej strane so splatnosťou 30 dní odo dňa jej
doručenia povinnej zmluvnej strane.
6.
Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej
porušením zmluvných povinností.
7.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení
záväzkov z tejto dohody a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie,
ktoré môžu mať vplyv na uzavieranie jednotlivých čiastkových zmlúv podľa podmienok
dohodnutých v tejto dohode.
8.
Predávajúci alebo dodávateľ sa zaväzuje, že bude s kupujúcimi alebo odberateľmi
bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť
proces dodania dohodnutého tovaru podľa tejto rámcovej dohody, a že bude kupujúcemu
oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť dohodnutý termín pre dodanie tovaru
v zmysle platnej čiastkovej zmluvy (objednávky).
Článok 9
Zodpovednosť za škodu
1.
Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu, zavinenú škodu spôsobenú druhej
zmluvnej strane v súvislosti s plnením príslušnej čiastkovej zmluvy za ďalej uvedených
podmienok.
2.
Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie
alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude
vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce
zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.
Článok 10
Doba platnosti rámcovej dohody
1.
Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to najviac na 48 (štyridsaťosem)
mesiacov odo dňa nadobudnutia jej platnosti.
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2.
Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie
Úrad vlády Slovenskej republiky.
3.
Platnosť tejto dohody končí uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená, podľa bodu
1 tohto článku dohody. Platnosť tejto rámcovej dohody môže byť ukončená aj skôr, a to
vyčerpaním dohodnutej celkovej kúpnej ceny podľa ponuky úspešného uchádzača podľa
článku 5 bodu 2 tejto dohody, pričom ak nastane takáto situácia na ustanovenie prvej
vety tohto bodu sa neprihliada.
Článok 11
Odstúpenie od čiastkovej zmluvy a dohody pre podstatné porušenia čiastkovej
zmluvy a dohody a úhrada súvisiacich nákladov
1.
Od čiastkovej zmluvy (objednávky) možno písomne odstúpiť iba ak to ustanovuje
zákon a ustanovenia dohodnuté v tomto článku dohody.
2.
Ak predávajúci bude vlastným zavinením v omeškaní s plnením čiastkovej zmluvy
o viac ako 10 dní, kupujúci má nárok odstúpiť od čiastkovej zmluvy.
3.
Ak predávajúci preukázateľne a zavinene dodal nekvalitný tovar alebo službu,
kupujúci môže odstúpiť od čiastkovej zmluvy.
4.
Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle čl. 4 ods. 2.2. bod 4 tejto dohody
trvajú dlhšie ako 30 dní, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená od príslušnej
čiastkovej zmluvy odstúpiť.
5.
Právne účinky odstúpenia od čiastkovej zmluvy nastávajú dňom doručenia
písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane, a to doporučenou listovou
zásielkou s doručenkou do vlastných rúk štatutárnemu zástupcovi druhej zmluvnej
strany.
6.
Odstúpenie od čiastkovej zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené
druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je
neplatné.
7.

Túto dohodu možno ukončiť :
a)
písomnou dohodou zmluvných strán,
b)
výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu, pričom
výpovedná lehota sa stanovuje na tri mesiace, počítajúc od prvého dňa
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď
doporučenou listovou zásielkou s doručenkou do vlastných rúk
štatutárnemu zástupcovi druhej zmluvnej strany,
c)
odstúpením od zmluvy,
d)
odstúpením od zmluvy s okamžitou platnosťou.

8.
Výpoveď tejto dohody musí mať písomnú formu a musí byť doručená doporučenou
listovou zásielkou s doručenkou do vlastných rúk štatutárnemu zástupcovi druhej
zmluvnej strany, inak je neplatná.
9.
Povinnosť doručiť výpoveď alebo odstúpenie od tejto dohody, podľa tohto článku sa
považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia odstúpenia od tejto dohody,
alebo výpovede tejto dohody, alebo odmietnutím prevziať odstúpenie od dohody, alebo
výpovede dohody.
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10.
Objednávateľ alebo kupujúci je oprávnený odstúpiť od dohody, čiastkovej zmluvy,
ak dodávateľ alebo predávajúci nesplní riadne a včas svoju dohodou u určenú povinnosť,
a to ani po písomnej výzve objednávateľa, obsahujúcej určenie primeranej nápravnej
lehoty na splnenie predmetnej zmluvnej povinnosti.
11.

Odstúpenie od zmluvy je jednostranným právnym úkonom. Odstúpenie od zmluvy
musí
mať písomnú formu, musí v ňom byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od
dohody, zmluvy odstupuje.
12.
Objednávateľ alebo kupujúci je oprávnený odstúpiť od dohody alebo zmluvy
s okamžitou platnosťou bez predchádzajúceho písomného oznámenia o neplnení
záväzkov, a to buď v celom jej rozsahu alebo čiastočne a to aj bez výzvy na dodatočné
splnenie záväzkov, a bez toho, aby objednávateľovi vznikla z dôvodu odstúpenia
povinnosť nahradiť škodu ak je dodávateľ
a) v konkurze alebo reštrukturalizácii,
b) v likvidácii,
c) ak nastala zmena vo vlastníckej štruktúre dodávateľa,
d) ak komukoľvek, kto je súčasťou organizácie objednávateľa alebo akémukoľvek
podriadenému, či zástupcovi objednávateľa ponúkne alebo dá úplatok dodávateľ
alebo jeho podriadený alebo zástupca.
13.
Odstúpenie od dohody alebo čiastkovej zmluvy podľa odseku 7 písm. a) až d)
nemajú vplyv na právo objednávateľa domáhať sa náhrady za všetky ním vynaložené
náklady, ujmu, škodu, úroky a sankcie, ktoré mu vyplynú z nesplnených záväzkov.
14.
Pri odstúpení od čiastkovej zmluvy (objednávky), alebo pri odstúpení od tejto
dohody nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením
od dohody alebo objednávky druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať
vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od tejto dohody alebo objednávky druhej
zmluvnej strane. Autorské práva k dielu a práva objednávateľa na použitie predmetu
dohody alebo čiastkovej zmluvy ostávajú zachované.
15.
Nároky predávajúceho na zaplatenie ceny za plnenia už odovzdané kupujúcemu
nebudú odstúpením od čiastkovej zmluvy (objednávky), alebo pri ukončení platnosti tejto
dohody dotknuté.
16.
Ukončením platnosti tejto dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných
strán v nej zakotvené, okrem nárokov na úhradu už poskytnutého plnenia, spôsobenej
škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, alebo zákonné sankcie a úroky, ako aj
nárok kupujúcich na bezplatné odstránenie zistených vád dodania, alebo záručných vád.
Článok 12
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.
Táto dohoda podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z.,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
2.
Predávajúci berie na vedomie povinnosť kupujúceho zverejniť túto dohodu ako
aj jednotlivé čiastkové zmluvy, objednávky a faktúry vyplývajúce z tejto dohody a svojim
podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto dohody v plnom rozsahu.
3.
Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
4.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho
s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmlúv o poskytnutí
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nenávratného finančného príspevku z príslušného Operačného programu a finančného
mechanizmu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na
výkon kontroly, auditu, overovania na mieste sú: poskytovatelia pomoci a nimi poverené
osoby, najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný
orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené
osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
osoby prizvané orgánmi vyššie uvedenými v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR
a ES, útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby.
5.
Zmluvné strany na účely tejto dohody určujú kontaktné osoby zodpovedné za
vecnú a odbornú komunikáciu v súvislosti s touto dohodou takto:
za predávajúceho:
meno:
Ing. Miroslav Kramárek
tel:
+421 2 58224111
fax:
+421 2 58224520
e-mail:
miroslav.kramarek@soitron.com
za obstarávateľa:
meno:
Ing. Rastislav Machel
tel:
+421 908 997730
fax:
+421-2-20482573
e-mail:
objednavky_vt_cvo@culture.gov.sk
6.
Zmeny kontaktných osôb uvedených v bode 5 môže príslušná zmluvná strana
zmeniť jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme doporučenou listovou
zásielkou s doručenkou do vlastných rúk štatutárnemu zástupcovi druhej zmluvnej
strany.
7.
Táto dohoda sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých po podpísaní
dostane kupujúci štyri (4) vyhotovenia a predávajúci 2 (dve) vyhotovenia.
8.
Ak zanikne jedna zo zmluvných strán, prechádzajú jej práva a povinnosti z tejto
dohody na jej právneho nástupcu.
9.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody sú nasledovné prílohy::
Príloha č. 1a Technická špecifikácia dodania serverov, dátových úložísk, sieťových
komponentov, ochranných komponentových sietí s príslušenstvom,
perifériami, súvisiace SW a súvisiacich služieb.
Príloha č. 1b Ceny za dodanie jednotlivých serverov, dátových úložísk, sieťových
komponentov, ochranných komponentových sietí s príslušenstvom,
perifériami, súvisiace SW a súvisiacich služieb.
Príloha č. 2 Zoznam verejných obstarávateľov (organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky) a miesta dodania tovaru.
Príloha č. 3 Fotokópia poistnej zmluvy.
V Bratislave  dňa  ..............

V Bratislave dňa  ...............

Obstarávateľ:

Predávajúci:

Ministerstvo  kultúry  Slovenskej  republiky
Mgr.  Marek  Maďarič
minister  kultúry

Ing.  Ondrej  Smolár
Výkonný  riaditeľ  a konateľ  spoločnosti
SOITRON, s.r.o.
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