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ZMLUVA Č. 16142/2017/OLP-0005 / 2017 

Nákup a inštalácia meracieho zariadenia AD-TPDB pre monitorovanie a ochranu spektra 

sekundárnych prehľadových radarov SSR 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní“) 
 

( ďalej  len „Zmluva“) 

 

 

UZATVORENÁ MEDZI 

 

Obchodné meno:  Dopravný úrad 

Sídlo:    Letisko M. R. Štefánika 

                             823 05 Bratislava 

Zriaďovateľ: Ministerstvo dopravy a  výstavby a  Slovenskej republiky 

IČO :     42355826 

DIČ:     2023985568 

IČ DPH:  SK2023985568 

Zastúpený    Ing. Ján Breja – predseda a vedúci služobného úradu 

Kontaktná osoba:   

Meno, priezvisko, titul: Ing. Jaroslav Šulc 

Telefónne číslo:  +421 248777540 

Mob.:    

e-mail:   jaroslav.sulc@nsat.sk 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  SK75 8180 0000 0070 0049 9595 

 

  

 (ďalej len „Odberateľ“ ) 

 

A 

Obchodné meno:  Aerodata AG  

Sídlo:                          Hermann - Blenk - Strasse  34-36 

                                   38108  Braunschweig 

IČO :     Trade Register at Braunschweig: HRB 5217 

DIČ:     13/207/40143,  VAT-ID-No. DE114884066 

Zastúpený:                 Ing. Hans J.Stahl,  

Kontaktná osoba:  Ing. Frank Musmann 

Telefónne číslo:     

e-mail:    
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Bankové spojenie:  Volksbank eG Braunschweig - Wolfsburg, Berliner Platz 2, 38102 

Braunschweig, Germany  

German bank code:  269 910 66   

Číslo účtu:    

 

(ďalej len "Dodávateľ") 

 

 

Odberateľ a Dodávateľ spoločne označení  aj ako "zmluvné Strany".  

 

Zmluvné Strany uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s výsledkom nadlimitnej zákazky uskutočnenej 

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v tomto znení:   

 

 

 

 

1 Úvod, definície a skratky 

1.1 Úvod 

Dodávateľ je z technických dôvodov a z výhradných práv jedinou oprávnenou 

organizáciou na vykonanie predmetu Zmluvy, t.j. modifikácie automatického lietadlového 

kalibračného systému AD-AFIS-115 o meracie zariadenie Transponder Pulse Decoder 

Box (AD-TPDB). Dodávateľ je Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva schválenou 

projekčnou a výrobnou organizáciou podľa časti 21 nariadenia Komisie (EÚ) č. 748/2012 

v platnom znení a taktiež schválenou údržbovou organizáciou podľa Prílohy II, časti 145 

nariadenia Komisie (EÚ) č.1321/2014 v platnom znení.  

 

1.2 Definície a skratky 

SKRATKA DEFINÍCIA 

"AFIS" "AFIS" znamená Automatický lietadlový kalibračný systém 

navrhnutý a zhotovený Dodávateľom. 

AD-TPDB „AD-TPDB“ znamená meracie zariadenie – systém pre 

monitorovanie a dekódovanie dotazov vysielaných z pozemných 

sekundárnych radarových systémov. 

"Lietadlo" „Lietadlo“ sa v tejto Zmluve rozumie ako lietadlo s pevnými 

krídlami, v tomto prípade je to lietadlo typu L 410 UVP-E-LW, 

výrobné číslo  S/N 872019, reg. značky OM-SYI, rok výroby 1987. 

“AT” 

 

“AT” znamená akceptačný test vykonávaný Dodávateľom za 

prítomnosti vymenovaného zástupcu Odberateľa v priestoroch 

Dodávateľa. Dodávateľ  umožní účasť až štyroch (4) zástupcov 

Dodávateľa na akceptačných testoch. 

"Dokončené 

lietadlo" 

"Dokončené lietadlo" znamená lietadlo po inštalácii zariadenia ako 

je uvedené v Zmluve. 

“CDR” “CDR” znamená Kritické posúdenie návrhu t. j. hodnotenia 
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konečného návrhu zariadenia zo strany Dodávateľa v spolupráci so 

zástupcami Odberateľa v priestoroch Dodávateľa a v súlade 

s dohodnutým harmonogramom realizácie projektu. 

"Zmeny" „Zmeny“ predstavujú všetky zmeny voči  predmetu tejto Zmluvy 

vrátane  Zariadenia, prác a služieb na ktorých sa písomnou formou 

zmluvné Strany  dohodli na základe predošlej žiadosti o zmenu, 

predloženej jednou zo zmluvných Strán. 

"Zmluva" "Zmluva" znamená tento dokument spolu s príslušnými prílohami, 

doplneniami, zmenami a dodatkami k zmluve ako aj prípadnými 

Zmenami tejto Zmluvy, vyhotovená v písomnej forme a podpísaná 

oboma zmluvnými Stranami. 

"Dodávateľ" "Dodávateľ" znamená Aerodata AG s ústredím spoločnosti na 

adrese: Hermann-Blenk-Strasse 34-36, 38108 Braunschweig, 

Nemecko a / alebo jedna alebo viaceré z jej dcérskych spoločností. 

„Menovaný zástupca 

Dodávateľa“ 

„Menovaný zástupca Dodávateľa“ je zamestnanec Dodávateľa, 

ktorý sa Odberateľovi notifikuje ako osoba plne oprávnená konať za 

a v mene Dodávateľa, predovšetkým však poskytovať a prijímať 

vyhlásenia o úmysle ako aj akékoľvek dokumenty. 

“COTS” "COTS" znamená Voľne obchodovateľný produkt vhodný pre 

civilné účely. 

„Odberateľ“  "Odberateľ" znamená Dopravný úrad so sídlom Letisko M.R. 

Štefánika, Slovenská republika. 

„Menovaný zástupca 

Odberateľa“ 

„Menovaný zástupca Odberateľa“ je úradník, ktorý sa Dodávateľovi 

notifikuje ako osoba plne oprávnená konať za a v mene Odberateľa, 

predovšetkým však poskytovať a prijímať vyhlásenia o úmysle ako 

aj akékoľvek dokumenty. 

"Deň" "Deň" znamená kalendárny deň.  Určenie počtu dní sa vypočíta s 

vylúčením prvého dňa a zarátaním posledného dňa. 

"EASA" "EASA" znamená Európska agentúra pre bezpečnosť letectva. 

"Zariadenie" "Zariadenie" predstavuje AD-TPDB v celom rozsahu ako je 

uvedené v Špecifikácii zariadenia Dodávateľa, ktoré budú dodané 

priamo Odberateľovi, alebo priamo montované do AFIS 

Dodávateľom. 

"FAT" 

 

"FAT" znamená Konečný akceptačný test dokončeného lietadla 

vrátane príslušných pozemných a letových testov, ktoré vykoná 

Dodávateľ v spolupráci s Menovaným zástupcom Odberateľa v 

priestoroch Dodávateľa a v súlade s harmonogramom realizácie 

projektu. 

"Konečné prijatie" "Konečné prijatie" znamená prijatie časti alebo všetkých prác zo 

strany Odberateľa vykonaných Dodávateľom po absolvovaní 

skúšobných letov, pričom skúšobné lety budú vykonané 

Odberateľom so svojim vlastným pilotom. 

"Vstupná kontrola" "Vstupná kontrola" znamená prehliadku Lietadla zo strany 

Dodávateľa pred začatím so zmluvnými prácami na Lietadle. 
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„Miestny správny 

orgán“ 

„Miestny správny orgán“ znamená príslušné orgány zodpovedné za 

vydávanie súhlasov, povolení a registrácií v krajine Odberateľa. 

"Služby" "Služby" sú výkony spojené so Zariadením ponúkané Dodávateľom, 

t. j. časť zmluvnej práce, ktorá nepodlieha procesu akceptácie, ako 

napríklad, ale nie výhradne, riadenie projektu, CDR, FAT, 

zaškoľovanie. 

"Inštalácia na 

mieste" 

"Inštalácia na mieste" znamená inštalácia Zariadenia do Lietadla na 

dohodnutom mieste inštalácie. 

“SOW” “SOW” znamená Výkaz prác v tomto dokumente v Prílohe 2. 

"Subdodávateľ" "Subdodávateľ" je osoba, firma alebo spoločnosť, ktorá má s 

Dodávateľom zmluvu o subdodávke pre vykonanie časti diela, ako 

napríklad, ale nie výhradne, vykonanie integrácie Zariadenia. 

"Systém (y)" "Systém (y)" predstavujú časti a komponenty pozostávajúce z 

hardvéru a softvéru vrátane príslušnej dokumentácie, ktorá je podľa 

Špecifikácie zariadenia Dodávateľa pre Zariadenie nevyhnutná. 

"Riešenie na kľúč" "Riešenie na kľúč" znamená, že Zariadenie, ktoré má byť v rámci 

tejto Zmluvy Dodávateľom navrhnuté a/alebo vyrobené a/alebo 

zmenené a/alebo do Lietadla inštalované, musí byť dodané v plne 

funkčnom prevádzkovom stave v súlade s podmienkami tejto 

Zmluvy. 

Slová v 

singulári/pluráli 

Slová v singulári zahŕňajú aj plurál a naopak, v prípade, že si to 

kontext vyžaduje, resp. pripúšťa. 
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2 Predmet  Zmluvy 

2.1 Predmetom tejto  Zmluvy je záväzok Dodávateľa:   

a) dodať Odberateľovi  Zariadenie podľa  Prílohy č.1,  ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto 

Zmluvy; 

b) poskytnutie nevyhnutného hardvéru, softvéru a  zodpovedajúcich užívateľských 

licencií k tomuto softvéru podľa Prílohy č. 1 k tejto Zmluve; 

c) vykonanie súvisiacich Služieb podľa Prílohy č. 1 až č. 5 k tejto Zmluve a školenia 

zamestnancov Odberateľa podľa Prílohy č. 7 a Prílohy č. 8 k tejto Zmluve; 

d) poskytnúť všetky potrebné dokumenty  podľa Prílohy č. 1 k tejto Zmluve 

a záväzok Odberateľa zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú cenu. 

3 Povinnosti zmluvných Strán 

3.1 POVINNOSTI DODÁVATEĽA 

1. Dodávateľ poskytne Zariadenie, personál a ostatné zdroje potrebné pre zaškolenie 

personálu Odberateľa.  

2. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Dodávateľ je zodpovedný za celý objem dizajnérskych, 

inžinierskych, mechanických a elektroinštalačných prác Zariadenia podľa Výkazu prác 

uvedeného v  Prílohe č.2, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

3. Dodávateľ zodpovedá za primeraný dizajn a riadne fungovanie dodaného Zariadenia 

podľa tejto  Zmluvy. 

4. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby jeho dizajn, výrobné postupy, Zariadenia a 

materiály spojené s plnením tejto Zmluvy boli v súlade so všetkými platnými elektrickými 

a mechanickými normami, normami spracovania a špecifikáciami, platnou a účinnou 

legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky. 

5. Dodávateľ je povinný zabezpečiť schválenie modifikácie AD-AFIS-115 v súlade 

s nariadením Komisie (EU) č. 748/2012 v platnom znení - podčasť D, ak to bude potrebné. 

6. Dodávateľ v súlade s 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že pre účely tejto   

Zmluvy je jediným Dodávateľom bez subdodávateľoch, s výnimkou dodávateľa tovaru. 

3.2 POVINNOSTI ODBERATEĽA 

1. Odberateľ zabezpečí pridelenie finančných prostriedkov potrebných na pokrytie ceny ako 

je uvedené v bode 4.1.1 tejto Zmluvy. Odberateľ je  povinný zrealizovať všetky platby 

voči Dodávateľovi v lehote splatnosti stanovenej v Článku 4.2  tejto Zmluvy. 

2. Odberateľ je povinný zabezpečiť autorizáciu a prístup zamestnancov Dodávateľa do 

všetkých priestorov za účelom umožnenia výkonu všetkých činností podľa tejto Zmluvy. 

3. Odberateľ je povinný zabezpečiť súčinnosť pri inštalácii Zariadenia tak, ako je uvedené v 

Harmonograme realizácie projektu v Prílohe č. 5.  

4. Odberateľ má uzatvorené poistenie na dobu do 31.10.2017, vzťahujúce sa na poistenie 

zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla v medzinárodnom styku podľa  

§ 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a 

doplnkov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.785/2004 z 21.apríla 2004 

o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel v platnom 
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znení, č. poistnej zmluvy 2401590338, poisťovateľ – Generali Poisťovňa, a. s., so sídlom: 

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332. 

5. Odberateľ poskytne Dodávateľovi poistnú zmluvu na preukázanie zmluvného poistného 

krytia. Odberateľ zabezpečí po uplynutí poistenia uzavretie nového poistenia v súvislosti 

so zodpovednosťou za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla. 

6. Odberateľ je povinný poskytnúť svojich pilotov a zodpovedne vykonávať všetky potrebné 

testy, školenia a akceptačné testy, a znášať všetky priame a nepriame náklady a riziká 

spojené s týmito letmi. 

4 Ceny a platobné podmienky 

4.1 Ceny 

1.                Celková cena tejto Zmluvy je 49 083,00 EUR bez DPH 

                   (slovom : štyridsaťdeväťtisícosemdesiattri eur) bez DPH ["Celková cena"]. 

Celková cena, t. j. súčet všetkých jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 4 tejto 

Zmluvy zahŕňa ceny všetkých Zariadení a Služieb a všetkých nákladov súvisiacich 

s plnením tejto Zmluvy. Tieto ceny zostávajú fixné, až do ukončenia Zmluvy v rámci 

štandardného Harmonogramu projektu.  

2.         Všetky ceny sú uvedené vrátane balenia pre cestnú a leteckú dopravu a poistenia až do 

uvedenia do prevádzky, dovozného cla a ďalších poplatkov spojených s tovarmi a/alebo 

Službami importovanými do cieľovej krajiny na základe tejto Zmluvy.    

3.               Tieto ceny však nezahŕňajú daňové poplatky (DPH).  

4.  Dodávateľ si vyhradzuje právo vymeniť pôvodne ponúkané Zariadenie, systémy, 

komponenty, diely alebo materiály za iné Zariadenie, systémy, komponenty, diely alebo 

materiály, ktoré majú podobné alebo lepšie vlastnosti, bez cenového navýšenia. 

4.2 Plán platieb a fakturácie 

1. Faktúra musí byť Odberateľovi vystavená a zaslaná  e-mailom a originál odovzdaný 

osobne alebo zaslaný poštou, a všetky platby Odberateľ realizuje v súlade s 

harmonogramom platieb, ako je uvedené v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. 

2. Platba musí byť vykonaná bankovým prevodom na účet Dodávateľa, ako je uvedené na 

faktúre do tridsiatich (30) dní po obdržaní faktúry od Dodávateľa. Všetky bankové 

poplatky za tieto transfery znáša Odberateľ. 

 

3. Zálohová platba na technické a materiálne riešenie modernizácie zariadenia - pri 

podpise Zmluvy: 

neaplikuje sa. 

4. Platba za vykonanie celého diela sa uskutoční po Konečnom akceptačnom teste FAT 

v Braunschweigu, Nemecko za predpokladu, že konečný akceptačný test prebehol 

úspešne a Zariadenie nevykazuje vady ani nedorobky, resp. nedostatky, ak táto 

zmluva nestanovuje inak, inak až na základe riadneho odovzdania Zariadenia. 

Dodávateľ je za predpokladu vyššie uvedeného Odberateľovi povinný predložiť: 

i. Jeden (1) originál  a dve (2) kópie faktúry, ktorú Dodávateľ vystaví po riadnom 

prevzatí FAT zo strany Odberateľa s čiastkou sto percent (100%) Celkovej ceny; 

ii. Jedno (1) riadne podpísané Osvedčenie o akceptačnom teste podľa Článku 9.  
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5 Dokumentácia 

5.1 Jazyk a štandardy 

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky správy a korešpondencia týkajúca sa tejto Zmluvy je 

komunikovaná v slovenskom a  anglickom jazyku a používa sa metrický systém mier 

a váh, ako aj ďalších medzinárodne uznávaných jednotiek. V prípade potreby označenia 

ovládacích prvkov a prístrojov musia byť tieto v anglickom jazyku. Dokumentácia 

týkajúca sa tejto Zmluvy bude doručená na základe aktuálnych štandardov Dodávateľa pre 

dokumenty a záznamy. 

 

5.2 Príručky/nákresy technických a prevádzkových zariadení. 

Dodávateľ je podľa tejto Zmluvy povinný poskytnúť Odberateľovi nasledujúcu 

dokumentáciu pre Zariadenie:  

i. Manuály technických a prevádzkových zariadení. Dve (2) sady manuálov v anglickom 

jazyku pre Zariadenie, ktoré obsahujú detailné informácie o prevádzkových postupoch, 

bežnej údržbe, skúšobné a kalibračné postupy, vrátane diagramov a schém zapojenia. 

Táto dokumentácia musí obsahovať podrobnosti o všetkých komponentoch, častiach a 

subjednotkách Zariadenia, aby bolo v rámci preventívnej údržby možné objednať 

vymeniteľné náhradné diely, vrátane zariadení COTS, subsystémy a ďalšie 

komponenty. 

ii. Nákresy a diagramy: Dve (2) sady mechanických a elektrických schém v anglickom 

jazyku, nevyhnutných pre inštaláciu, bežnú údržbu a prevádzku zariadenia, vrátane 

nákresov, ktoré pomôžu pri identifikácii zariadenia a jeho subjednotiek. 

6 Kritické posúdenie návrhu 

6.1 Stretnutie pre Kritické posúdenie návrhu (CDR) 

1. Dodávateľ je povinný uskutočniť pracovné stretnutie pre kritické posúdenie návrhu podľa 

Prílohy č. 5 tejto Zmluvy odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy podľa Článku 34. 

Pracovné stretnutie sa bude  konať za prítomnosti vymenovaných zástupcov zmluvných 

Strán  v priestoroch Dodávateľa v  Braunschweigu, Nemecko.  

2. Účelom CDR je preskúmanie návrhu Zariadenia, ako je uvedené v technickom návrhu 

Dodávateľa. 

3. Výsledky CDR musia byť zdokumentované v zápisnici o CDR, ktorá  musí byť podpísaná 

oboma zmluvnými Stranami. 

7 "Inštalácia na mieste" 

7.1 Dodávateľ za účasti  Odberateľa  vykoná  inštaláciu Zariadenia do lietadla v priestoroch 

Dodávateľa. 

8 Konečný akceptačný test (FAT) 

8.1 Úlohou akceptačných testov a postupov je preukázať, že funkčné vlastnosti, prevádzkové 

požiadavky a celkový výkon Zariadenia, zohľadniac realistické parametre, spĺňajú 

Zmluvné požiadavky. Akceptačné testy majú za úlohu overiť, že Zariadenie, vrátane jeho 

dokumentácie, je kompletné.  

8.2 Ak Zariadenie, či jeho časti neprejdú jedným alebo viacerými testami, tzn. že konkrétny 

test preukáže, že Zariadenie alebo jeho časť nevyhovuje požiadavkám príslušnej 
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špecifikácie, Dodávateľ má povinnosť danú chybu(y) odstrániť a neodkladne tento test 

zopakovať. 

8.3 Zmluvné Strany sa dohodli, že drobné nedostatky Zariadenia, ktoré zohľadniac účel 

využitia, nemajú negatívny vplyv na funkčnosť, prevádzku a výkon Zariadenia, nie sú 

považované za nedostatky, ktoré by Odberateľa oprávňovali prijatie odmietnuť. 

8.4 Osvedčenie o vykonaní akceptačných testov  (Príloha č. 7 tejto Zmluvy) musí byť 

podpísané Menovaným zástupcom Odberateľa po adekvátnom splnení nasledovných 

podmienok: 

a) Úspešná kontrola (i)inštalácie Zariadenia, (ii) Úspešné letové testy Zariadenia; 

 

b) Odborná príprava je ukončená. 

9 Dodávka a kompletizácia 

9.1 Dodávka 

1. Inštalácia, dodávka a uvedenie Zariadenia do prevádzky sa uskutoční v súlade s 

Harmonogramom realizácie projektu podľa  Prílohy č. 5 tejto Zmluvy.  

Dodávateľ je povinný doručiť Zariadenie tak, že ho pripraví na prevzatie Odberateľom v 

priestoroch Dodávateľa v Braunschweigu, Nemecko. 

2. Ak je dodávka oneskorená z dôvodu zásahu vyššej moci podľa Článku 23, Harmonogram 

projektu sa o primeranú dobu predĺži,  berúc do úvahy všetky okolnosti prípadu. 

3. Ak dodávateľ nedodá zariadenie v súlade s Harmonogramom realizácie projektu (Príloha 

č. 5 tejto Zmluvy) s výnimkou dôvodov, ktoré nemôže priamo Dodávateľ ovplyvniť z 

dôvodu vyššej moci (Článok 23), alebo v prípadoch, keď Odberateľ alebo tretia strana 

spôsobila, alebo prispela k oneskoreniu, alebo keď Dodávateľovi vzniká nárok na 

predĺženie Harmonogramu realizácie projektu, je Odberateľ oprávnený bez poskytnutia 

akéhokoľvek ďalšieho predĺženia doby dodania túto Zmluvu podľa Článku 24 pre 

neplnenie záväzku ukončiť, alebo môže Zmluvu zachovať, prijať neskorú dodávku 

v dodatočne primeranej stanovenej lehote a následne si nárokovať náhradu škody podľa 

Článku 24 alebo uplatniť iné práva alebo opatrenia uvedené v podmienkach tejto Zmluvy. 

Ak sa Odberateľ rozhodne prijať oneskorenú dodávku zo strany Dodávateľa, má nárok  na 

najrýchlejší spôsob prepravy Zariadenia bez dodatočných nákladov vzniknutých použitím 

takéhoto urýchleného spôsobu prepravy. V tomto prípade však zaniká právo Odberateľa 

na odstúpenie/zrušenie Zmluvy, ak bolo Zariadenie dodané v dodatočne primeranej lehote. 

4. Všetky dodávky Dodávateľa sa vykonajú v priestoroch Dodávateľa v Braunschweigu v 

Nemecku, ako je definované v Incoterms 2010. 

5. Dodávateľ poskytne Odberateľovi nasledujúce prepravné dokumenty: 

 

Dokument Proforma 

(zálohová) 

faktúra 

Obchodná faktúra Sprievodku 

zásielky 

Osvedčenie o 

pôvode 

Odberateľovi 1 originál 

2 kópie 

Neaplikuje sa. 

1 originál 

2 kópie 

1 originál 

2 kópie 

1 originál 

2 kópie 
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9.2 Čiastkové dodanie predmetu zmluvy sa po úspešnom dokončení každého Akceptačného 

testu považuje za Odberateľom prijaté, čo bude doložené relevantnými záznamami o 

testoch podpísanými menovaným zástupcom Dodávateľa a  menovaným(i) zástupcom 

(ami) Odberateľa. Po podpísaní osvedčenia o konečnom akceptačnom teste (FAT) 

podpísaného menovaným zástupcom Dodávateľa a menovaným zástupcom Odberateľa, 

a dodacieho listu v súlade s Prílohou č. 4 sa považuje celý predmet zmluvy za dodaný. 

10 Vývozné licencie 

10.1 Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia Článku 9, sa Dodávateľ zaväzuje požiadať o 

vydanie vývozných licencií v prípade, že je to nevyhnutné pre export Zariadenia a Služieb. 

10.2 Odberateľ je povinný Dodávateľovi včas poskytnúť osvedčenie koncového užívateľa a 

/alebo vyplnený formulár DSP-83, aby Dodávateľ mohol následne požiadať o vydanie 

vývoznej licencie. Ak však vlády tretích krajín alebo vláda Nemecka nebude schopná 

vydať a/alebo zachovať potrebné vývozné licencie alebo povolenia a dôjde k zrušeniu či 

ukončeniu vývoznej licencie/povolenia, Dodávateľ je zbavený záväzkov zo Zmluvy 

vyplývajúcich bez akéhokoľvek postihu a zodpovednosti Dodávateľa.   

11 Školenie 

11.1 Školenie musí byť poskytnuté v súlade s Prílohou č. 7 tejto Zmluvy. 

11.2 Školenie bude prebiehať v anglickom jazyku. 

11.3 Po ukončení školiaceho kurzu bude vydané Osvedčenie o absolvovaní školiaceho kurzu 

podľa Prílohy č. 8 tejto Zmluvy.  

12 Náhradné diely 

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť dostupnosť náhradných dielov alebo alternatívnych 

univerzálnych náhradných dielov Zariadenia po dobu najmenej pätnásť (15) rokov odo 

dňa prevzatia Zariadenia Odberateľom. 

13 Záruka na Zariadenie 

13.1 Dodávateľ zaručuje, že Zariadenie dodané na základe tejto Zmluvy, vrátane jeho všetkých 

častí, bude funkčné v súlade so  zmluvnými špecifikáciami a požiadavkami podľa tejto 

Zmluvy a je bez závad materiálov, vyhotovenia a dizajnu. V prípade nesplnenia týchto 

záručných kritérií Dodávateľ musí na základe vlastného uváženia modifikovať/pridať 

a/alebo vymeniť nevyhovujúcu časť Zariadenia a/alebo softvéru v prípade nevyhnutnosti, 

a to bez vzniku akýchkoľvek výdavkov pre Odberateľa (záručný prípad).  

Tieto záručné povinnosti musia byť odlíšené od povinnosti preventívnej údržby a 

nápravnej údržby LRU (vymeniteľných jednotiek), v súlade s príručkami údržby,  za ktoré 

je zodpovedný výhradne Odberateľ.  

Záruka Dodávateľa zostáva v platnosti po dobu dvadsiatich štyroch (24) mesiacov odo dňa 

konečného prijatia podľa Článku 9 Zariadenia za predpokladu, že s ohľadom na závažné 

poruchy Zariadenia, ktoré spôsobia neschopnosť prevádzky Zariadenia, sa pôvodná 

záručná doba predĺži o dobu potrebnú na opravu, resp. výmenu.  

13.2 Dodávateľ v rámci záruky zodpovedá za riešenie všetkých reklamácií, a zariadi buď 

opravu alebo výmenu s cieľom obnoviť pôvodné vlastnosti Zariadenia a jeho častí, 

ktorých sa reklamácia týka. 
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13.3 Dodávateľ bude v rámci záručnej doby zodpovedný za dodanie poškodeného alebo 

nevyhovujúceho Zariadenia alebo jeho časti a bude znášať výdavky spojené s dodaním 

poškodeného, alebo nevyhovujúceho Zariadenia, alebo jeho časti do prevádzky 

Odberateľa na iné, vzájomne prijateľné miesto. Dodávateľ zodpovedá a bude znášať 

výdavky spojené s dodaním všetkých vymenených alebo opravených Zariadení, alebo ich 

častí do priestorov Dodávateľa, alebo na iné, vzájomne prijateľné miesto, ak je to 

predmetom záručného prípadu. Vo všetkých ostatných prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje 

záruka, bude vzniknuté výdavky spojené s opravami alebo výmenami, inštaláciou 

a vyhotovením, ako aj  všetky clá, poplatky a dane znášať Odberateľ. V rámci záruky sa 

Dodávateľ počas záručnej doby zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie dodržať 60-dňovú 

dobu obehu zákazky (TAT) v prípade opráv a / alebo výmeny chybných častí, s výnimkou 

doby trvania prepravy (vyberie sa najrýchlejší možný spôsob prepravy), času potrebného 

pre vývozné licencie a colné vybavenie. 

13.4 Ak na Zariadení dôjde počas záručnej doby k poruche, Odberateľ je povinný ešte pred jej 

uplynutím bezodkladne upovedomiť Dodávateľa so špecifikáciou dotknutej časti a  

opakovateľnej poruchy. Dodávateľ túto defektnú časť vymení alebo opraví na mieste, 

alebo ju za účelom opravy vráti späť do závodu Dodávateľa. Dodávateľ je povinný 

okamžite poskytnúť náhradný(é) alebo vymeniteľný(é) diel(y)  s cieľom okamžitého 

obnovenia prevádzkovej spôsobilosti. 

13.5 V prípade, že Dodávateľ nie je schopný nahradiť alebo opraviť akúkoľvek chybnú časť 

Zariadenia v rámci záruky v primeranej lehote po prijatí reklamácie podľa tohto Článku, 

Odberateľ má  

a) právo vrátiť toto Zariadenie a žiadať Dodávateľa o opravu a opätovné doručenie, alebo 

b) právo opraviť toto Zariadenia sám, alebo prostredníctvom tretej strany a žiadať 

Dodávateľa o náhradu primeranej výšky výdavkov na opravu,  alebo 

c) právo žiadať Dodávateľa o doručenie náhradného Zariadenia 

za predpokladu, že Odberateľ preukázal existenciu záruky v stanovenej lehote pred 

vykonaním nápravných opatrení Dodávateľom v prospech Odberateľa. 

13.6 S ohľadom na ustanovenia tohto Článku, vrátenie a opätovné doručenie Zariadenia, 

rovnako ako aj jeho oprava, budú na riziko a náklady Dodávateľa. Odberateľ je taktiež 

oprávnený žiadať od Dodávateľa náhradu všetkých opodstatnených a preukázateľných 

nákladov vzniknutých pri demontovaní Zariadenia alebo montáži a opätovnej inštalácii 

opraveného alebo náhradného Zariadenia. Takéto záručné opravy budú vykonané v 

závode Dodávateľa s výnimkou prípadu, kedy nastane zlyhanie Zariadenia, ktoré bude 

vyžadovať vyslanie technikov Dodávateľa do miesta sídla Odberateľa, alebo spojenie 

prostredníctvom diaľkovej údržby. Dovozné a vývozné doklady potrebné na prepravovaný 

materiál pripraví Odberateľ v súlade s vnútroštátnymi colnými predpismi. 

13.7 Ak sa zistí, že Odberateľova žiadosť o opravu alebo výmenu Zariadenia nebola záručným 

prípadom, alebo že Zariadenie alebo jeho časť, ktoré boli zaslané Dodávateľovi podľa 

tohto Článku nemali vadu, alebo neboli v záruke, Odberateľ je povinný zaplatiť všetky 

súvisiace náklady spôsobené Dodávateľovi do tridsiatich (30) dní po obdržaní faktúry od 

Dodávateľa. 

13.8 Schválenie alebo prijatie Dodávateľových návrhov alebo prevzatie Zariadenia sa nedotýka 

práv Odberateľa podľa tohto Článku. 

13.9 Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie a na prípady, kedy sa obsluha a údržba lietadla 

a/alebo Zariadenia a jeho častí nevykonávala v súlade s predpismi príslušných úradov 
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overujúcich letovú spôsobilosť a/alebo s návodmi na obsluhu od výrobcu a/alebo 

Dodávateľa, s návodom na údržbu a s inšpekčnými programami. Záruka sa taktiež 

nevzťahuje na Zariadenie alebo časti Zariadenia, na ktorých bola vykonaná zmena po ich 

doručení Odberateľovi, a to bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa. Záruka 

platí iba vtedy, ak používanie a údržba Zariadenia boli vykonávané v súlade s návodmi 

Dodávateľa na obsluhu a údržbu a za normálnych prevádzkových podmienok.  

13.10 Záruka na softvér zavedený do Zariadenia je obmedzená len na odstránenie opakujúcej sa 

chyby softvéru v rámci funkčných špecifikácií. Pred každým nápravným opatrením je 

Odberateľ povinný popísať Dodávateľovi danú chybu, podmienky a prostredie, v ktorom 

sa problém vyskytol, a ďalšie detaily, ktoré umožnia Dodávateľovi chybu odstrániť. 

13.11 Každú modernizáciu a modifikáciu softvéru Zariadenia spojenú s dokázanými 

opakujúcimi sa chybami softvéru počas záručnej doby bude vykonávať Dodávateľ bez 

dodatočných nákladov Odberateľa. 

13.12 Vyššie uvedené záručné podmienky sa neuplatňujú v týchto prípadoch: 

a) obsluha a/alebo údržba Zariadenia nie je vykonávaná v súlade s bežnými postupmi, 

uvedenými  v návodoch poskytnutých podľa tejto Zmluvy; 

b) v prípade vyššej moci. 

14 Nárok / Práva na užívanie / Ochrana práv duševného vlastníctva / Poistenie  

14.1 Dodávateľ zodpovedá za celé Zariadenie a jeho integráciu do AD-AFIS-115 v súvislosti s 

poistením v rámci tohto Projektu. Dodávateľ je povinný počas celej doby technického 

medzipristátia zabezpečiť a udržiavať všetky potrebné poistenia, ktoré môžu zahŕňať, ale 

nie sú obmedzené na poistné krytie správcov hangáru proti všetkým rizikám vzťahujúcim 

sa na majetok vlastnený Odberateľom a manipuláciu s ním, starostlivosť, dohľad a 

ošetrenie.  

14.2 Akékoľvek vybavenie a zásoby, ktoré poskytol Odberateľ Dodávateľovi, budú vrátené 

Odberateľovi vo chvíli, kedy ich Dodávateľ už nebude potrebovať, a to najneskôr na konci 

tejto Zmluvy. Takéto vybavenie bude pri vrátení Odberateľovi v tom istom stave ako v 

čase doručenia Dodávateľovi, zohľadňujúc pritom bežné opotrebenie. Dodávateľ je 

povinný odškodniť Odberateľa v prípade, že vybavenie bolo poškodené nad rámec 

bežného opotrebenia. 

15 Zodpovednosť Dodávateľa za zamestnancov  

15.1 Dodávateľ zodpovedá za odborné a technické spôsobilosti svojich zamestnancov a na 

vykonanie práce podľa tejto Zmluvy vyberie spoľahlivých jednotlivcov, ktorí budú pri 

vykonávaní Zmluvy pracovať efektívne, rešpektovať miestne zvyklosti a zodpovedať 

vysokej úrovni morálneho a etického správania. 

15.2 Dodávateľ a jeho zamestnanci sa budú riadiť všetkými platnými zákonmi, predpismi a 

nariadeniami vyhlásenými právne ustanovenými orgánmi krajiny Odberateľa.  

16 Odškodnenie 

16.1 Dodávateľ sa zaväzuje odškodniť, hájiť a chrániť Odberateľa pred záväzkami, stratami, 

škodami alebo nákladmi vzniknutými v dôsledku akéhokoľvek porušenia alebo údajného 

porušenia patentu, autorského práva, registrovaného priemyselného dizajnu alebo iného 

práva duševného vlastníctva Dodávateľa a všetkých jeho subdodávateľov treťou stranou v 

súvislosti so Zariadením, prácou a Službami. 
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16.2 Dodávateľ má so súhlasom Odberateľa možnosť kedykoľvek alebo z času na čas viesť 

rokovania vo vlastnom mene alebo v mene Odberateľa a dohodnúť sa o vysporiadaní so 

stranou alebo stranami zodpovednými za takéto porušenia alebo údajné porušenie, a 

zasahovať do akéhokoľvek súdneho procesu alebo žaloby. Ak sa Dodávateľ rozhodne 

zasahovať do takéhoto súdneho procesu alebo žaloby, má v ktoromkoľvek štádiu rokovaní 

alebo súdneho konania nárok prevziať, viesť alebo riadiť obhajobu. Ak Dodávateľ túto 

obhajobu prevezme a Dodávateľ a/alebo ktorýkoľvek z jeho zákazníkov sa rozhodne v 

jeho záujme zúčastniť sa na obhajobe, musí tak urobiť na svoje vlastné náklady. 

16.3 Ak sa niektorá funkcia, časť, softvér alebo príslušenstvo Zariadenia stane predmetom 

žaloby, súdneho procesu alebo konania kvôli porušeniu akéhokoľvek patentu, autorského 

práva, registrovaného priemyselného dizajnu alebo iných práv duševného vlastníctva, 

alebo v prípade súdneho rozhodnutia, že takáto funkcia, časť, softvér, príslušenstvo, alebo 

vybavenie porušuje akýkoľvek patent, autorské právo, registrovaný priemyselný dizajn, 

alebo iné práva duševného vlastníctva, alebo ak používanie, prenájom alebo predaj tejto 

funkcie, časti, softvéru, príslušenstva alebo vybavenia je zakázaný, Dodávateľ podľa 

vlastného uváženia a na svoje vlastné náklady zabezpečí jedno z nasledovných: 

a) zadováži Odberateľovi v súlade so spomenutým patentom, autorským právom, 

registrovaným priemyselným dizajnom, alebo inými právami duševného 

vlastníctva právo používať takúto funkciu, časť, softvér alebo príslušenstvo 

Zariadenia;  alebo 

b) nahradí túto funkciu, časť, softvér, alebo príslušenstvo Zariadenia inou funkciou, 

časťou, softvérom, alebo príslušenstvom podobného charakteru a kvality, ktoré 

nebudú porušovať žiadne patenty, autorské práva, registrované priemyselné 

dizajny ani iné práva duševného vlastníctva;  alebo 

c) pozmení túto funkciu, časť, softvér, alebo príslušenstvo Zariadenia tak, aby 

neporušovali žiadne patenty, autorské práva, registrované priemyselné dizajny ani iné 

práva duševného vlastníctva. 

17 Vecné bremeno / záložné právo 

Dodávateľ  nespôsobí alebo nedopustí, aby došlo k registrácii, alebo aby zostalo v 

zložkách ktoréhokoľvek verejného úradu, alebo v záznamoch Odberateľa, zaregistrované 

akékoľvek záložné právo, ťarcha alebo iné bremeno na prostriedky, ktoré slúžia, alebo sa 

použijú na zaplatenie vykonanej práce alebo materiálu dodaného v zmysle tejto Zmluvy, 

prípadne na úhradu akéhokoľvek iného nároku alebo požiadavky voči Dodávateľovi.  

18 Dôverný charakter dokumentov a informácií / zverejňovanie 

18.1 Všetka technická, finančná a iná dokumentácia a údaje, ktoré Dodávateľ zostavil, alebo 

nadobudol od Odberateľa na základe tejto Zmluvy, budú majetkom Odberateľa a bude sa s 

nimi nakladať ako s dôverným materiálom, ktorý bude doručený len oprávneným 

zástupcom  Odberateľa po ukončení tejto Zmluvy. 

18.2 Dodávateľ neposkytne tretej strane informácie, ktoré sú mu známe zo spolupráce s 

Odberateľom a ktoré neboli zverejnené, s výnimkou informácií, ktorých zverejnenie 

povolil Odberateľ. Dodávateľ nepoužije takéto informácie vo svoj osobný prospech.  Tieto 

záväzky budú pretrvávať aj po ukončení Zmluvy. 

18.3 Bez písomného povolenia Odberateľa nie je Dodávateľ oprávnený zverejňovať údaje o 

Zmluve, inzerovať, alebo iným spôsobom zverejňovať skutočnosť, že poskytuje alebo 

poskytoval služby Odberateľovi.  
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18.4 Všetky údaje, nákresy, špecifikácie a iné informácie, schémy, šablóny a iné nástroje, ktoré 

poskytol Dodávateľ Odberateľovi, a akékoľvek informácie z nich odvodené budú 

uchovávané v tajnosti a bude sa s nimi nakladať ako s dôverným materiálom, a nebudú 

zverejnené žiadnej tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu  Dodávateľa, 

alebo použité Odberateľom inak, ako na účel vykonania prác vyplývajúcich z tejto 

Zmluvy.  Všetky tieto plány, nákresy, špecifikácie a iné informácie, schémy, šablóny a iné 

nástroje zostanú vo vlastníctve Dodávateľa a Odberateľ je povinný ich na požiadanie 

Dodávateľovi vrátiť. 

18.5 Odberateľ má právo ponechať si kópiu dokumentácie Dodávateľa na servisné účely za 

predpokladu, že táto dokumentácia bude použitá len na účely tejto Zmluvy. 

19 Autorské práva, patenty a iné vlastnícke práva 

19.1 Dodávateľ udeľuje Odberateľovi univerzálnu, časovo neobmedzenú, nevýlučnú licenciu 

na používanie Zariadenia a jeho dokumentácie, ako aj jeho údržbu a prípadnú 

zmenu/úpravu Zariadenia, s právom prenášať tieto práva na iné osoby len za účelom 

uvedeného používania/údržby/zmeny/úpravy Zariadenia v mene Odberateľa, zatiaľ čo 

Odberateľ nie je oprávnený používať, alebo povoliť používať, prenášať, rozdávať alebo 

predávať Dodávateľove plány, nákresy, údaje, patenty, softvér, iné práva duševného / 

priemyselného vlastníctva, autorské práva súvisiace s Prácou alebo Službami (vývoj, 

dizajn, výroba, údržba alebo oprava) vyplývajúcimi z tejto Zmluvy. 

20  Zdroj pokynov 

V súvislosti s realizáciou prác podľa tejto Zmluvy Dodávateľ  nepodnikne žiadne kroky, 

ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť Odberateľa a svoje záväzky bude plniť s plným 

prihliadnutím na záujmy Odberateľa. 

21 Postúpenie 

Dodávateľ nepostúpi, neprevedie, neprisľúbi, ani nijakým iným spôsobom nebude 

nakladať s touto Zmluvou alebo jej časťou, prípadne s právami, nárokmi alebo záväzkami 

Dodávateľa vyplývajúcimi z tejto Zmluvy okrem prípadov, keď mu Odberateľ udelí 

predchádzajúci písomný súhlas na takéto konanie. Toto sa nevzťahuje na subdodávky 

Dodávateľa. 

22 Náhrada škody 

22.1 Ak Dodávateľ spôsobí oneskorenie celého Projektu, ktorého dátum ukončenia je 

stanovený v Harmonograme realizácie Projektu (Príloha č. 5 tejto Zmluvy), z dôvodov 

iných ako sú špecifikované v Článku 23 (Vyššia moc), a ak Odberateľ kvôli tomuto 

oneskoreniu utrpel škodu, ktorú následne preukázal Dodávateľovi, Odberateľ po uplynutí 

tolerančného obdobia tridsať (30) kalendárnych dní má nárok na náhradu škody, ktorá mu 

oneskorením vznikla a zmluvnú pokutu vo výške dve percentá (2%) z Celkovej ceny 

uvedenej v Článku 4 za každý, aj začatý kalendárny mesiac, a to od prvého dňa 

nasledujúceho po dátume Konečného prijatia, ako uvádza Harmonogram realizácie 

Projektu. Táto náhrada škody však nesmie presiahnuť 10% z Celkovej ceny podľa Článku 

4 tejto Zmluvy. Takáto náhrada škody musí byť zaplatená Odberateľovi najneskôr do 

tridsiatich (30) dní po obdržaní žiadosti o náhradu škody od Odberateľa spolu s dokladom 

o stanovených škodách. 
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22.2 V prípade, ak Dodávateľ nesplní akýkoľvek zo svojich záväzkov vyplývajúci z tejto 

Zmluvy, Odberateľ je oprávnený požadovať od Dodávateľa náhradu za všetky škody 

vzniknuté Odberateľovi.  V prípade úmyselnej škody nepresiahne celková zodpovednosť 

Dodávateľa Celkovú cenu stanovenú v Článku 4. 

22.3 Bez toho, aby bolo dotknuté právo vymáhať akúkoľvek finančnú čiastku podľa tohto 

Článku, je Odberateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa plnenie všetkých jeho 

záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy.  

23 Vyššia moc 

23.1 Pre potreby tejto Zmluvy sa pod pojmom Vyššia moc rozumie (nie však výhradne len) 

zásah vyššej moci, konanie alebo pochybenie príslušnej vlády, vrátane odmietnutia vydať 

a/alebo obmedzenia na potrebné vývozné licencie a iné povolenia, požiare, povodne, 

vojny, nepokoje, občianske nepokoje, revolúcie, povstania, výtržnosť, štrajky, výluky z 

práce, epidémie, karanténne obmedzenia, embargo na prepravu nákladov, nezvyčajne 

nepriaznivé počasie, rovnako ako aj problémy so zadovážením lietadla, materiálov, dielov 

a vybavenia od výrobcov a s dodaním upraveného lietadla pripraveného na inštaláciu 

Zariadenia, ďalej problémy s integráciou Zariadenia, ktoré bránia dohotoveniu Zmluvy a 

príčiny podobného charakteru, ktoré nespôsobila ani jedna zo zmluvných Strán. Po zásahu 

vyššej moci pošle poškodená zmluvná strana druhej zmluvnej strane bezodkladne písomné 

oznámenie spolu so všetkými podrobnosťami vyššej moci, a to v prípade, ak poškodená 

zmluvná strana nemôže  úplne alebo len sčasti, plniť si svoje povinnosti a záväzky 

vyplývajúce z tejto Zmluvy. V takom prípade sa uplatňujú nasledujúce opatrenia: 

a) povinnosti a záväzky poškodenej zmluvnej strany zásahom vyššej moci špecifikovanej 

v tejto Zmluve budú pozastavené do takej miery, do ktorej si ich poškodená zmluvná 

strana nie je schopná plniť kvôli tomuto zásahu, a dovtedy, kým táto neschopnosť bude 

pretrvávať; 

b) doba platnosti tejto Zmluvy sa predlžuje o dobu rovnajúcu sa dobe pozastavenia, berúc 

do úvahy osobitné podmienky, ktoré môžu spôsobiť, že čas na ukončenie prác sa líši od 

doby pozastavenia; 

c) ak sa poškodená zmluvná strana zásahom vyššej moci stane dlhodobo neschopná, úplne 

alebo len sčasti  plniť si kvôli tomuto zásahu svoje povinnosti a záväzky podľa tejto 

Zmluvy, druhá zmluvná strana má právo ukončiť túto Zmluvu v súlade s podmienkami 

stanovenými v Článku 24 tejto Zmluvy;  

d) na účely predchádzajúceho odseku má zmluvná strana nepoškodená zásahom vyššej 

moci právo považovať druhú zmluvnú stranu za dlhodobo neschopnú plniť si svoje 

zmluvné povinnosti v prípade doby pozastavenia presahujúcej deväťdesiat (90) 

kalendárnych dní. Doba pozastavenia  v rozsahu deväťdesiat (90) dní alebo menej, 

bude považovaná za dočasnú neschopnosť plnenia zmluvných záväzkov. 

24 Ukončenie Zmluvy 

24.1  Ktorákoľvek zo zmluvných Strán je oprávnená ukončiť platnosť tejto Zmluvy výpoveďou 

z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a musí 

byť doručená druhej zmluvnej Strane. Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť 

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej Strane.  
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24.2 Odberateľ alebo Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípadoch uvedených 

vo všeobecných záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej 

republike a v tejto Zmluve. 

 

24.3 Odberateľ bude oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa preukáže, že Dodávateľ  

v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené 

údaje alebo neplní ustanovenia tejto Zmluvy a ani na výzvu Odberateľa nezjedná nápravu. 

Každá zmluvná Strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak druhá zmluvná 

Strana poruší niektorú zo svojich zmluvných povinností podstatným spôsobom. Prejav 

vôle zmluvnej Strany odstúpiť od Zmluvy musí mať písomnú formu.  

 

24.4  Odberateľ má právo odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Dodávateľ nezačne, preruší alebo 

zastaví vykonávanie plnenia predmetu Zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na strane 

Odberateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Dodávateľ nemohol predvídať v čase 

uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho 

požadovať, alebo z dôvodu vyššej moci. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia 

odstúpenia druhej zmluvnej Strane. 

 

24.5 Táto zmluva zaniká, ak sa Dodávateľ dostal do konkurzu alebo likvidácie a nie je schopný 

tak dostáť svojmu záväzku vyplývajúcemu mu z tejto Zmluvy, resp. aj v každej inej 

situácii, pri ktorej Dodávateľ nie je schopný dostáť svojmu záväzku. 

 

24.6 V prípade ukončenia tejto zmluvy je Odberateľ Dodávateľovi povinný uhradiť len cenu 

riadne vykonaných a prebratých prác (čiastkové dodanie predmetu Zmluvy). 

25. Konkurz 

Ak by sa Dodávateľ  dostal do konkurzu alebo likvidácie, a previedol  majetok v prospech 

svojich veriteľov, alebo ak by bol vymenovaný likvidátor vo veci jeho platobnej 

neschopnosti, je Dodávateľ povinný o týchto skutočnostiach písomne informovať druhú 

zmluvnú Stranu do štyridsiatich ôsmich (48) hodín. 

26. Zmena vlastníctva 

Ktorákoľvek zo zmluvných Strán je povinná bezodkladne písomne informovať druhú 

zmluvnú Stranu o akejkoľvek zmene, alebo očakávanej zmene postavenia druhej zmluvnej 

Strany, alebo o zmene jej vlastníckych práv, ktorá by mohla mať vplyv na schopnosť plniť 

si záväzky podľa tejto Zmluvy. 
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27. Urovnanie sporov  

Zmluvné Strany sú v rámci rokovaní povinné vynaložiť maximálne úsilie v záujme 

zmierlivého vyriešenia sporov, nesúladu alebo nárokov vzťahujúcich sa k tejto Zmluve, jej 

porušeniu, ukončeniu alebo neplatnosti. Ak zmluvné Strany nedocielia takéto zmierlivé 

urovnanie sporu na základe rokovaní, vec sporu sa jednou zo zmluvných Strán postúpi na 

súdne konanie. Zmluvné Strany sa dohodli, že príslušným súdom na rozhodnutie sporu 

bude súd v Slovenskej republike. 

28. Rozhodné právo 

Táto Zmluva sa riadi a vykladá v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

 

29. Oznámenia 

 

29.1  Všetky oznámenia, pokyny a smernice alebo iná komunikácia vyplývajúca z tejto Zmluvy 

budú účinne odovzdané v prípade odoslania bežnou poštou, kuriérom, faxom alebo 

emailom s potvrdením o prijatí, a budú adresovaná na adresy zmluvných Strán uvedených 

v záhlaví tejto Zmluvy. 

 

 Oznámenia za týchto podmienok nadobúdajú platnosť ihneď po ich prijatí zmluvnými 

Stranami. 

30. Čiastočná neplatnosť / Poradie 

30.1  Prípadné ustanovenia Zmluvy, ktoré sa v budúcnosti stanú neplatnými z dôvodu rozporu 

s platným právnym poriadkom, nezakladajú neplatnosť celej Zmluvy, jej 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 Zmluvy. 

 

30.2  V prípade rozporu alebo nesúladu medzi jednotlivými ustanoveniami, obsahom alebo 

podmienkami v rámci dokumentov súvisiacich s touto Zmluvou sa bude uplatňovať 

nasledujúce poradie: 

1. Prílohy tejto Zmluvy; 

2. Znenie tejto Zmluvy; 

3. Podklady z verejného obstarávania, 

4. Technický návrh Dodávateľa; 

5. Obchodný návrh Dodávateľa. 

31. Zoznam priložených dokumentov 

Príloha Popis 

1 Technická špecifikácia a popis zariadenia  

2 Výkaz práce („SOW“) 

3 Platobné podmienky  

4 Rozsah dodávky a Stanovenie cien 

5 Harmonogram realizácie Projektu 
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Príloha Popis 

6 Predloha osvedčení o vykonaní akceptačných testov - vzory 

7 Popis školenia 

8 Predloha osvedčenia o absolvovaní školiaceho kurzu - vzor 

32.  Nadobudnutie platnosti 

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluva sa zverejňuje v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

   Ostatné právne vzťahy výslovne touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka v platnom znení a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacimi platnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

33. Rozhodujúci jazyk 

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch jazykových verziách, v anglickej verzií a slovenskej 

verzii. V prípade sporného výkladu anglickej a slovenskej verzie rozhoduje slovenská 

verzia. Každá zmluvná Strana obdrží jedno vyhotovenie anglickej verzie a slovenskej 

verzie Zmluvy. 

 

V Bratislave, .............................. 2017  V ...................., ........................ 2017 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

  ODBERATEĽ        DODÁVATEĽ 

 

  v. r. Ing. Ján Breja, predseda                 v. r. Mareile Langhorst, riaditeľka pre systémy 

letovej kalibrácie 

            v. r. Horst Ditschke, riaditeľ pre financie a kontrolu 
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PRÍLOHA 1 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA A POPIS ZARIADENIA  

 

 

Por. č. Komponent Popis 

 AD-TPDB - Transponder Pulse Decoder Box  

1. Transponder receiver Prijímač v pásme 1030 MHZ A/C/S 

Rx-video zdroj pre TPDB 

P6 DPSK demodulátor  

2. Analog-Digital Converter  

3. Processing Circuitry (FPGA)  

4. Memory  

5. Serial Interfaces  

6. Ethetnet Interfaces Dátové pripojenie k RTS 

7. Skrinka uchytenia s konektormi  

8. AeroFIS TPDB Software 7.xx 

9. Zmena a doplnenie technickej a 

prevádzkovej dokumentácie 

- Installation Manual AD-AFIS-0115 

- Hardware Manual / HW Operation 

AD-AFIS-0115 

- Maitenance Manual AD-AFIS-0115 

- User Guide – Electronic Flight 

Instrument System EFIS, AD-AFIS 

SW 

- User Guide – Aerodata Facility 

Database, AD-AFIS SW 

- Software Functionality Reference 

Guide AD-AFIS-0115 

- User Guide Vol I., Vol II. 

- Wiring Diagram Manual AD-AFIS-

0115 
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PRÍLOHA 2 

 

VÝKAZ PRÁCE („SOW“) 

 

 

Zodpovednosti Dodávateľa  

Dodávateľ je zodpovedný za:   

 

- Návrh modifikácie AD-AFIS-115 Zariadenia podľa technickej špecifikácie uvedenej v Prílohe 

1. 

- Organizovanie Kritického posúdenia návrhu. 

- Výrobu Zariadenia. 

- Laboratórne testovanie Zariadenia. 

- Vykonanie školenia operátorov.  

- Organizovanie Výrobného akceptačného testu (FAT) v zariadení Dodávateľa. 

- Dodanie technickej a prevádzkovej dokumentácie.  

 

Zodpovednosti Odberateľa  

Odberateľ je zodpovedný za: 

 

- Náklady na ubytovanie a cestovné náklady  k predmetu zmluvy. 
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PRÍLOHA 3 

 

 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

 

 

 

 Podmienky dodania 

 

  Podmienky dodania sú ex works Braunschweig, Nemecko (ako je definované v Incoterms 2010) 

 

 

Práva duševného vlastníctva 

Všetky práva duševného vlastníctva, najmä návrh systému, jeho architektúry, hardvéru a 

softvéru zostávajú vo vlastníctve spoločnosti Aerodata AG. Duplikovanie softvéru je 

povolené iba pre potreby zálohy. Systém bude dodaný s tromi licenciami softvéru s právami 

pre Odberateľa definovanými v tejto Zmluve.  

Import / Export 

Platnosť subjektu tohto technického návrhu je podmienená získaním Exportnej licencie 

dotknutých národných autorít. 

K subjektu tohto technického návrhu môže byť požadované vyplnenie DSP-83 formulára 

k žiadosti o Exportnú licenciu.  

Aerodata AG nenesie zodpovednosť za prípad, ak príslušné autority Spojených štátov amerických 

a Nemeckej spolkovej republiky odmietnu vydať Exportnú licenciu pre subjekt  tohto technického 

návrhu. 

 Záruka 

Aerodata bude poskytovať záruky za výrobné vady dva roky od prebratia diela/Zariadenia a 

alebo dva roky od začiatku používania produktu, podľa toho, čo nastane skôr. 

Záruka nebude uplatnená, ak systém alebo komponent nebudú používané a udržiavané podľa 

technickej dokumentácie výrobcu alebo v rozpore s nariadeniami autorít pre údržbu lietadiel.  

Záruka sa neuplatňuje na opotrebenie. 

Technické zmeny 

Aerodata AG si vyhradzuje právo nahradiť každý komponent špecifikovaný v tomto návrhu 

technického riešenia za jeho ekvivalent alebo za komponent s lepšími parametrami.  

 

  

PERCENTO Z CELKOVEJ 

CENY 
PLÁN PLATIEB 

100% Celková platba po  prevzatí a odovzdaní Zariadenia po 

úspešnom konečnom akceptačnom teste (FAT) 
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PRÍLOHA 4 

 

ROZSAH DODÁVKY A STANOVENIE CIEN 

 

POLOŽKY MODIFIKÁCIE AD-AFIS-115 O ZARIADENIE AD-TPDB  

 

 

 

Poč. Poč. Služba/Komponent Poznámka Jednotková 

cena 

 Dodané  

 Vrátane:   

1. 1 AD-TPDB meracie zariadenie  16800,-  

2. 1 AeroFIS TPDB softvér  10283,- 

3. 1 Testovanie 

- Laboratóne testy AFIS 

- Pozemné testy AFIS v lietadle 

 

5300,- 

4. 1 Technická a prevádzková dokumentácia  8700,- 

5. 1 Vydanie servisného bulletinu  6.800,- 

6. 1 Školenie operátorov (2) v priestoroch dodávateľa 

Aerodata AG, Braunschweig 

 

1200,- 
 

CELKOVÁ Cena položiek/služieb vyššie: 49 083,--€ 

 

Všetky ceny sú ceny bez DPH v EURO (€) EX WORKS podľa INCOTERMS 2010  
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PRÍLOHA 5 

 

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU 

 

 

 

 

PODPÍSANIE ZMLUVY T0 POZNÁMKA 

Kritické posúdenie návrhu 

(CDR) 
T0 + 2 mesiace 

Vykonanie Kritického posúdenia 

návrhu 

Konečný akceptačný test 

(FAT) 
T0 + 5  mesiacov 

Ukončenie pozemných a letových 

testov modernizovaného Zariadenia 

vrátane školenia operátorov 

 

 

  T0 = čas podpisu zmluvy 
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PRÍLOHA 6 

 

 

PREDLOHA OSVEDČENÍ – PREBERACÍCH PROTOKOLOV O VYKONANÍ AKCEPTAČNÝCH TESTOV - 

VZORY 

 

 

Osvedčenia- preberacie protokoly o vykonaní akceptačných testov 

 

Údaje: (Odberateľ) 

 Zmluva č. .................. 

 (Zariadenie) a k nemu prislúchajúce vybavenie a služby 

 

Týmto potvrdzujeme/nepotvrdzujeme, že (Zariadenie) a k nemu prislúchajúce diely boli úspešne 

testované v súlade so vzájomne dohodnutými testovacími postupmi, a že Zariadenie, jeho náhradné 

diely, príslušenstvo a technická dokumentácia boli skontrolované a následne bolo potvrdené, že 

vyhovujú ustanoveniam  Zmluvy č. ............... 

 

V prípade nepotvrdenia vyššie uvedeného Odberateľ uvádza svoje výhrady, na základe čoho 

Zariadenie nepreberá: 

 

V mene Dodávateľa: 

 

 

 

Autorizovaný zástupca (PALIČKOVÝM PÍSMO             M)Autorizovaný zástupca (PALIČKOVÝM PÍSMOM) 

 

 

 

 Podpis a dátum            Podpis a dátum 

 

V mene Odberateľa: 

 

 

Autorizovaný zástupca (PALIČKOVÝM PÍSMOM)      Autorizovaný zástupca (PALIČKOVÝM PÍSMOM) 

 

 

 

 Podpis a dátum            Podpis a dátum 

 

Poznámka: Akékoľvek pripomienky, poznámky alebo nedostatky zistené počas Akceptačných testov 

budú podrobne popísané v dokumente pripojenom k tomuto osvedčeniu. 
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PRÍLOHA 7 

POPIS ŠKOLENIA 

 

 

 

Školenie operátorov bude zamerané na teóriu prevádzkovania a na nové funkcie AD-AFIS-115 o nové 

funkcie nového vybavenia, a to: 

 

 AeroFIS prehľad zariadenia 

 Blokové zapojenia 

 Prepojenia 

 TPDB prevádzka hardvéru 

 TPDB prevádzka a možnosti softvéru 

 

 
  09:15-10:45   11:00-12:30   13:30-15:00   15:15-16:45 

<Date> 
AeroFIS Overview 
 

  
Block Diagrams, 

Interconnections 
 

  
 TPDB Hardware 

Operation 
 

  
 TPDB Software 

Operation and Features 
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PRÍLOHA 8 

 

 

PREDLOHA OSVEDČENIA O ABSOLVOVANÍ ŠKOLIACEHO KURZU 
 

 

 

 

Osvedčenie o absolvovaní školiaceho kurzu 

 

Údaje: (Odberateľ) 

  Zmluva č. .................. 

  (Zariadenie) a k nemu prislúchajúce vybavenie a služby 

 

Súčasné osvedčenie potvrdzuje, že nasledujúci školiaci kurz bol absolvovaný v súlade s podmienkami 

Zmluvy č. .......... medzi (Odberateľom) a Aerodata AG.  

 

 

Názov kurzu: _____________________________________ 

 

Dátum: _____________________________________ 

 

V mene Dodávateľa: 

 

 

 

Autorizovaný zástupca (PALIČKOVÝM PÍSMOM) Autorizovaný zástupca (PALIČKOVÝM PÍSMOM) 

 

 

 

 Podpis a dátum            Podpis a dátum 

 

V mene Odberateľa: 

 

 

 

Autorizovaný zástupca (PALIČKOVÝM PÍSMOM)              Autorizovaný zástupca (PALIČKOVÝM PÍSMOM) 

 

 

 

 Podpis a dátum            Podpis a dátum 

             

 

 


