Rámcová dohoda o poskytnutí služieb
uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „rámcová dohoda“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu – IBAN:
Konajúci:

Slovensko IT, a.s.
Štúrova 27, 040 01 Košice, Slovensko
53 268 652
212 132 0344
SK2121320344
Tatra banka, a.s.
SK02 1100 0000 0029 4109 0326
Ing. Pavol Miroššay – predseda predstavenstva
Ing. Štefan Takáč – člen predstavenstva
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa,
vložka č. 1749/V

(ďalej len „objednávateľ“)
a
Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu – IBAN:
Konajúci:

LEMUR, s.r.o.
Narcisová 4040 11 Košice, Slovensko
46 332 227
202 333 9835
SK2023339835
Tatra banka, a.s.
SK89 1100 0000 0029 2686 4098
Mgr. Jana Beerová – konateľ
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel:
Sro, vložka č. 28399/V

(ďalej len „poskytovateľ“)
(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spolu aj ako: „zmluvné strany“, alebo jednotlivo: „zmluvná
strana“).

Článok l
Predmet rámcovej dohody
1. Predmetom tejto rámcovej dohody je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so
záväzkom poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi odborné konzultačné služby bližšie špecifikované v
ods. 2 tohto článku rámcovej dohody a v Prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu plnenia tejto rámcovej dohody a
v súvislosti so záväzkom objednávateľa riadne a včas poskytnuté služby prevziať a zaplatiť za ne
poskytovateľovi cenu určenú v súlade s čl. III tejto rámcovej dohody.
2. V nadväznosti na odsek 1 tohto článku rámcovej dohody sa poskytovateľ zaväzuje poskytovať
objednávateľovi odborné služby v nasledovnom minimálnom rozsahu:
Vypracovanie blogov a iných textových výstupov, ktoré bude realizovať expert v rámci pozície
copywriter.
Článok II
Čas, miesto a spôsob plnenia
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať odborné služby copywritera. V rámci danej zákazky bude
copywriter zodpovedať najmä za odborné konzultácie v oblasti vypracovania textov, zabezpečiť, aby
všetky textové a slovné výrazové prostriedky boli v súlade s nastavením strategického a kreatívneho
smerovania publicity podľa zadania so strany zhotoviteľa a zodpovedá za konzistentnosť navrhovaných
výrazových prvkov najmä kľúčových slov a výrazov používaných prostredníctvom svojich expertov,
ktorých zoznam tvorí Príloha č. 2 – Zoznam expertov.
Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť službu aj iným expertom a, ako tým, ktorý je uvedený v Prílohe č. 2
– Zoznam expertov, ak navrhovaný expert má rovnakú alebo vyššiu kvalifikáciu ako expert, ktorého nahrádza.
Pre vylúčenie pochybností platí, že pre tieto prípady nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto rámcovej
dohode, vyžaduje sa však udelenie písomného súhlasu objednávateľa na základe predloženej písomnej
žiadosti poskytovateľa.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať odborné služby v nasledovných lehotách:
do 31.12.2022 alebo do vyčerpania celkového finančného rámca tejto dohody vo výške 4 900, 00 EUR
bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
3. Plnenie rámcovej dohody bude prebiehať na základe písomných objednávok zaslaných kontaktnou
osobou objednávateľa príslušným expertom poskytovateľa, a to minimálne 2 dni vopred.
Kontaktnou osobou za Poskytovateľa bude:
Mgr. Jana Beerová

e-mail:

tel. č.:

Kontaktnou osobou za Objednávateľa bude :
Milan Krajč
Ing. Martin Kollár

e-mail:
e-mail:

Obsahom Objednávky bude najmä:
a)
označenie blogu;
b)
termín dodania;
c)
predpokladaný objem práce.

tel. č.:
tel. č.:

4. Poskytovateľ berie na vedomie, že objednávateľ nie je povinný vyčerpať celý rozsah osobohodín
expertov stanovený a zaväzuje sa poskytovať odborné služby v rozsahu podľa potrieb objednávateľa,
rešpektujúc maximálny počet hodín jednotlivých expertov.
5. Poskytovateľ je povinný poskytnúť služby riadne a včas. Služby sú poskytnuté riadne, ak spĺňajú všetky
požiadavky podľa rámcovej dohody a pokynov objednávateľa a zodpovedajú účelu sledovaného rámcovou
dohodou. Služby musia byť poskytnuté v kvalite určenej objednávateľom, v súlade s právnymi predpismi
a bez vád, ktoré by mohli mať za následok vznik škody na strane objednávateľa alebo tretej osoby. Služby
sú poskytnuté včas, ak sú poskytované v termínoch určených v objednávke podľa ods. 3 tejto rámcovej
dohody.
6. Po uplynutí príslušného mesiaca v ktorom boli poskytnuté služby je poskytovateľ povinný vystaviť
výkaz, z ktorého bude zrejmý skutočný rozsah poskytnutých odborných služieb. Výkaz musí byť
potvrdený podpisom kontaktnej osoby objednávateľa.
7. Objednávateľ nie je povinný podpísať výkaz podľa odseku 6 tohto článku, ak služby neboli poskytnuté
riadne a včas. V takom prípade predloží objednávateľ do 5 (piatich) pracovných dní od predloženia výkazu
na podpísanie poskytovateľovi písomné pripomienky k poskytovaným službám. Poskytovateľ je povinný
bez zbytočného odkladu písomne zdôvodniť nedôvodnosť pripomienok objednávateľa. Pripomienkou
objednávateľa sa rozumie pripomienka k vecnej (kvalitatívnej) stránke poskytnutia služieb. Pokiaľ
objednávateľ nepredloží pripomienky v lehote na predloženie pripomienok podľa tohto odseku, považujú
sa služby za poskytnuté riadne nasledujúcim dňom po uplynutí lehoty na predloženie pripomienok. Toto
ustanovenie platí obdobne aj pre opätovne predložené pripomienky objednávateľom.
8. Ak pri plnení predmetu tejto zmluvy, ako výsledok plnenia predmetu zmluvy, vznikne dielo v zmysle
ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej aj „autorské dielo“), akceptáciou diela udeľuje
poskytovateľ Objednávateľovi súhlas používať toto dielo - licenciu nevýhradnú, časovo neobmedzenú
(po dobu trvania majetkových autorských práv), územne neobmedzenú (najmä na neobmedzený počet
zariadení a užívateľov) a na všetky spôsoby použitia najmä v súlade s § 19 ods. 4 Autorského zákona na
účel, pre ktorý bolo dielo vytvorené. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že ak pri poskytovaní plnenia
podľa tejto Zmluvy o dielo vznikne činnosťou Poskytovateľa a Objednávateľa dielo spoluautorov a ak sa
nedohodnú Zmluvné strany výslovne inak, bude sa mať za to, že Objednávateľ je oprávnený disponovať
majetkovými autorskými právami k dielu spoluautorov tak, ako by bol ich výhradným disponentom a že
poskytovateľ udelil Objednávateľovi súhlas k akejkoľvek zmene alebo inému zásahu do diela
spoluautorov. Cena Diela podľa tejto Zmluvy o dielo je stanovená so zohľadnením tohto ustanovenia
a poskytovateľovi nevzniknú v prípade vytvorenia diela spoluautorov žiadne nové nároky na odmenu.
Poskytovateľ taktiež udeľuje Objednávateľovi súhlas na poskytovanie práv (sublicencia) na použitie
autorského diela tretím osobám alebo na prevod udeleného práva (prevod licencie) na použitie autorského
diela na tretiu osobu. Autorské práva získané v rámci plnenia tejto Zmluvy o dielo prechádzajú aj na
prípadného právneho nástupcu Objednávateľa.
Článok III
Cena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
na celkovej cene za predmet rámcovej dohody (ďalej len „cena“) v nasledovnej výške:
4 900,00 EUR bez DPH (slovom: štyritisícdeväťsto eur)
5 880,00 EUR s DPH (slovom: päťtisícosemstoosemdesiat eur), v prípade, ak je poskytovateľ osobou
registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, inak cena bez DPH je cenou konečnou.

2. Jednotkové ceny sú uvedené v Prílohe č. 3 – Štruktúra ceny tejto rámcovej dohody, ktorá tvorí jej
neoddeliteľnú súčasť. Jednotkové ceny tak, ako sú uvedené v Prílohe č. 3 – Štruktúra ceny, sú cenami
konečnými, maximálnymi a nemennými.
3. Cena podľa odseku 1 tohto článku rámcovej dohody je dohodnutá ako cena maximálna a zahŕňa všetky
náklady poskytovateľa súvisiace so splnením záväzku poskytovateľa podľa tejto rámcovej dohody, vrátane
tých, ktoré nie sú konkrétne uvedené v rámcovej dohode.
4. Cena uvedená v odseku 1 tohto článku rámcovej dohody zahŕňa tiež odplatu za udelenie všetkých licencií
a súhlasov udeľovaných poskytovateľom vo vzťahu k predmetu plnenia objednávateľovi podľa tejto
rámcovej dohody, ak sú tieto na základe tejto rámcovej dohody udeľované.
5. Právo na zaplatenie vznikne poskytovateľovi dňom doručenia riadne vystavenej faktúry objednávateľovi
za poskytnuté odborné služby. Prílohou každej faktúry musia byť objednávateľom podpísané výkazy
podľa článku II odsek 6 tejto rámcovej dohody.
6. Splatnosť fakturovanej ceny je do 30 (tridsať) dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
7. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo
ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti poskytovateľovi na
doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej
alebo prepracovanej faktúry objednávateľovi.
8. Poskytovateľ doručí faktúru v elektronickej podobe, a to na e-mail:

.

9. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa na účet
poskytovateľa.
10. Objednávateľ neposkytuje zálohové platby ani preddavky.
Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ je povinný pri plnení rámcovej dohody postupovať s odbornou starostlivosťou, v súlade
so záujmami objednávateľa, ktoré pozná alebo musí poznať pri vynaložení odbornej starostlivosti.
2. Objednávateľ je povinný včas informovať poskytovateľa o všetkých skutočnostiach potrebných na
zabezpečenie úspešného plnenia rámcovej dohody. Poskytovateľ je zároveň povinný včas sa informovať
u objednávateľa o všetkých skutočnostiach potrebných na zabezpečenie úspešného plnenia rámcovej
dohody.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať objednávateľa o každom prípadnom zdržaní,
či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne plnenie rámcovej dohody.
4. Poskytovateľ je povinný písomne upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú
povahu pokynov daných mu objednávateľom na plnenie rámcovej dohody, ak poskytovateľ mohol túto
nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekážajú v riadnom
poskytovaní plnenia, je poskytovateľ povinný jeho poskytovanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby
zmeny pokynov objednávateľa alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na plnení podľa daných
pokynov.

5. Ak poskytovateľ poruší povinnosť uvedenú v odseku 4 tohto článku rámcovej dohody, zodpovedá za
vady plnenia spôsobené použitím nevhodných pokynov daných mu objednávateľom.
6. Poskytovateľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto rámcovej dohody, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o registri partnerov verejného sektora). Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho
subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli
riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im
taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Poskytovateľ je povinný na
požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.
7. Porušenie ktorejkoľvek z povinností poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku rámcovej dohody je jej
podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto rámcovej dohody.
Článok V
Záväzok mlčanlivosti
1. Všetky informácie obsiahnuté v rámcovej dohode, ako i tie, ktoré si strany pre splnenie predmetu
rámcovej dohody navzájom poskytli počas predzmluvných rokovaní, pri uzavretí rámcovej dohody a po
uzavretí rámcovej dohody sa považujú za dôverné a poskytnúť tieto informácie tretej osobe môže zmluvná
strana len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. Uvedené informácie sa
zaväzuje chrániť ako vlastné, využívať ich len v súvislosti s plnením predmetu rámcovej dohody,
nezneužívať a nesprístupniť ich tretím osobám. Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného
vzťahu.
2. Povinnosť objednávateľa sprístupniť informácie podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej
republiky nie je týmto ustanovením dotknutá.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto rámcová dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa §
47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na §
5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).
Článok VI
Sankcie a ukončenie rámcovej dohody
1. V prípade porušenia povinnosti poskytovateľa podľa článku II ods. 5 tejto rámcovej dohody má
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny, aj s DPH, uvedenej v článku III
ods. 1 tejto rámcovej dohody, a to za každý aj začatý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu poskytovateľa
s plnením predmetu rámcovej dohody z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový
konflikt, štrajk), objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči poskytovateľovi za dobu trvania vyššej moci.
Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v omeškaní, a to za dobu omeškania
objednávateľa (§ 370 Obchodného zákonníka).
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od rámcovej dohody, ak je poskytovateľ v omeškaní s plnením si
ktorejkoľvek zo svojich povinností podľa rámcovej dohody aj po poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty
a omeškanie nie je spôsobené konaním objednávateľa.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od rámcovej dohody, ak konanie poskytovateľa bude
preukázateľne v rozpore s účelom sledovaným rámcovou dohodou a ďalej v prípade, ak poskytovateľ
svojím konaním bude poškodzovať dobré meno objednávateľa pred tretími osobami.

4. Právo na plnenie a odstúpenie od rámcovej dohody podľa tohto článku nevznikne, pokiaľ povinná
strana preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené prípadom vyššej moci.
5. Rámcovú dohodu možno ďalej ukončiť písomnou výpoveďou s 15 (pätnásť) dňovou výpovednou
lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola doručená písomná výpoveď
druhej zmluvnej strane.
6. Rámcovú dohodu je možné ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán.
Článok VII
Ostatné a záverečné ustanovenia
1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, do úplného splnenia záväzkov z nej vyplývajúcich.
2. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3. Rámcovú dohodu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov
podpísaných oboma zmluvnými stranami.
4. Práva a povinnosti neupravené rámcovou dohodou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky. Táto
rámcová dohoda sa uzatvára ako výsledok dohody zmluvných strán a nevzťahuje sa na ňu zákon o
verejnom obstarávaní v súlade s § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov nakoľko hodnota je nižšia ako 4 900,00 EUR bez
DPH.
5. Rámcová dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
vyhotovení.
6. Neplatnosť niektorého z ustanovení rámcovej dohody nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení
rámcovej dohody. Ak sa niektoré z ustanovení rámcovej dohody stane neplatným z dôvodu rozporu s
právnymi predpismi Slovenskej republiky, zaväzujú sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť
iným, ktoré najviac zodpovedá účelu a právnemu významu pôvodného ustanovenia rámcovej dohody.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z rámcovej dohody, ich
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne
uzavrieť rámcovú dohodu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne
druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že rámcovú dohodu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez
časového tlaku alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického
alebo fyzického nátlaku.
9. Neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody sú prílohy:
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu plnenia
Príloha č. 2 – Zoznam expertov
Príloha č. 3 – Štruktúra ceny.

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

V Košiciach, dňa 15.10.2021

V Košiciach, dňa 15.10.2021

____________________________________

_________________________________

Ing. Pavol Miroššay

Mgr. Jana Beerová

predseda predstavenstva

konateľ

____________________________________
Ing. Štefan Takáč
člen predstavenstva

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu plnenia
-

tvorba blogových príspevkov na webstránku https://slovenskoit.sk/ podľa konkrétnych zadaní,
na základe zaslaných podkladov alebo interview.
konzultácie a copywriting aplikácie podľa konkrétnych zadaní.

Príloha č. 2 – Zoznam expertov

Mgr. Jana Beerová
Mgr. Miroslava Korytková
Mgr. Simona Ďurkovič
Mgr. Ivana Mikuličková
Mgr. art. Lenka Bollová

PR a marketingová špecialistka
PR a marketingová špecialistka
PR a marketingová špecialistka, copywriterka
PR a marketingová špecialistka
Art Director, grafická dizajnérka

Príloha č. 3 – Štruktúra ceny

Popis položky
Tvorba blogového článku na technologickú tému
Tvorba článku na základe rozhovoru alebo dodaných podkladov
Copywriting a konzultácie

Počet Jednotka

Cena bez
DPH

Cena s DPH

1

ks

120,00 €

144,00 €

1

hod.

30,00 €

36,00 €

