Zmluva o poskytovaní vysielacieho času pre bá ry.tč.,,/, q/f!

y,

:',?r* / ĺ/?łłĺ$

uzavretá podľa ustanovenia 5 269 ods. 2 zákona č.5t3/L991" Zb. obchodného zákonníka v zríení neskorších
predpisov (d'alej ako ,,obchodný zákonník") a zákona ć.343/2ot5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako ,,Zákon o verejnom obstarávaní")
(d'alej ako,,Zmluva")

Uzatvorená medzi:

Názov:
Sídlo:

lčo:

Dlč:
lč opĺ:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27,827 99 Bratislava 27
00002801

Bankové spojenie:
čísIoúčtu(lBAN):
BIC:

Štatutárny orgán:
Právna forma:
Vecne zodpovedný:

Kontakt:

lng. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
príspevková organizácĺa zriadená rozhodnutím ministra hospodárstva SR
č.63/L999 s účinnosťouod 1.5'1999 v znení nadväzujúcich rozhodnutí

e-mail:

tel. č.:

s
-

(d'alej ako,,objednávateľ')
a

obchodné meno:
SídIo:

lčo:

FUN MEDIA GROUP, a. s.
Leškova 5, 811 04 Bratislava

44845995

Dtč:

lč opĺ:
Bankové spojenie:
čísloúčtu(lBAN):
štatutárny orgán:
Zapísaný v:

Vložka číslo:
Kontakt:

Mgr. Rastislav Dutka, predseda predstavenstva
Martin Lukáček, člen predstavenstva
oR sR, okresného súdu BAl, oddiel Sa, vložka č.4795/8

479s/B
e-maiĺ:
tel. č.:

lej a ko,, PosĘ;tovatel"' a lebo aj a ko,, Dodávatel"')
(spolu d'alej ako ,,Zmluvné strany", jednotlivo ako ,,Zmluvná strana"
(d'a

)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú Zmluvu za účelomnákupu vysielacieho času objednávateľom

za účelomzabezpečenia vysielanĺa čítanýchoznamov rozhlasovou programovou službou Fun rádio,
ktorej vysĺelateľom je RADlo, a.s.. Poskytovateľ je spoločnosť ruru MED|A GRoUP, a.s., ako zástupca

predaja reklamného času rozhlasovej stanice Fun rádĺo, prevádzkovanou spoločnosťouRADlo, a.s., na
základe licencie č. R/L16 v zmysle rozhodnutĺa Rady pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 15.05.2012 v
jej platnom znení. Je zapísaný v obchodnom regĺstrivedenom okresným súdom Bratislava l, oddiel Sa,
Vložka číslo2t9L/B.
objednávateľ je štátnou príspevkovou organĺzáciou, ktorá je verejným obstarávateľom

podľa Zákona o verejnom obstarávaní, pričom na zákazku tvoriacu obstaranie vysĺelacieho času
podl'a tejto Zmluvy sa podľa s 1 ods. 2 písm. j) Zákona o verejnom obstarávaní tento zákon nevzťahuje.

Predmet plnenia Zmluvy pre objednávatel'a je financovaný z prostrĺedkov Európskej únie
v rámci operačnéhoprogramu Výskum

a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanĺe
a inovácie.

Táto Zmluva je výsledkom zákazky zadávanej na základe výnimky podľa 5 1 ods. 2 písm. j)
Zákona o verejnom obstarávaní, ktorú objednávateľ vyhlásil pod číslomv39/2ot8 a ponuky
Poskytovateľa.
čIánok l.
Predmet zmluvy

1.1

Ĺ.2
1.3

Predmetom Zmluvy je nákup vysielacieho času v rozhlase za účelomodvysielania čítaných
oznamov v predpokladanom formáte 30 sekúnd pre čítanýoznam, s nasadením mĺnĺmálne
pĺatich a maxĺmálne desĺatich typov čítanýchoznamov, pričom 70 % celkovej hodnoty bude
realĺzovaných v časovom pásme od 06:00 hod do 18:00 hod. Predpokladané trvanie aktívnej
povinnej publicĺty je v mesiacoch september až december 2018 (d'alej ako ,,Predmet zmluvy").
Poskytovateľ je povĺnný zabezpečĺ{ aby čítanéoznamy pre objednáVateľa boli odvysielané tak,
Že z celkového objemu čítanýchoznamov bude 70 % odvysielaných v čase od 06:00 do 18:00
hod. Zmluvné strany sa dohodli, že konkrétny druh, počet a čas odvysielanĺa jednotlivých
čítanýchoznamov zadá objednávatel' Poskytovateľovi v čĺastkovej objednávke pre určité
obdobĺe (d'alej ako,,čiastková objednávka").
Poskytovateľ sa zaväzuje dodať objednávatelbvi čítanéoznamy v predpokladanej dĹŽke 30
oznamy") podľa odseku 3.2 Zmluvy.
sekúnd (d'alej ako ,,čítanýoznam", v množnom čísle,,čítané
objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za Predmet zmluvy cenu podľa Článru v.
Zmluvy.

článok ll.
Práva a povinnosti Poskytovatel'a

2.t
2.2
2.3

2.4

Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať vysielanie čítanýchoznamov podľa jednotlivých Čiastkových
objednávok a bez zbytočného odkladu upovedomĺť objednávateľa o všetkých skutočnostiach,
ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na riadne plnenie Predmetu zmluvy.
Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri plnení svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy
s odbornou starostlivosťou, podl'a pokynov objednávateľa a v súlade s jeho záujmami.
Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky skutočnosti týkajúce sa zmeny alebo
platnosti (zánik, odňatie) vysielacej licencie, a to bez zbytočnéhoodkladu po tom, čo tĺeto
skutočnostĺnastali, najneskôr však v lehote troch dní po tom, čo rozhodnutĺe Rady pre vysielanie
a retransmisiu o zmene alebo odňatí licencie nadobudlo právoplatnosť alebo lĺcencia zanikla
z niektoných dôvodov uvedených v $ 53 zákona číslo308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisĺi
a o zmene zákona čísloL95/20007. z. o telekomunikáciách. Nesplnenie tejto povinnosti budú
Zmluvné strany považovať za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Poskytovateľa.
Poskytovateľ
zaväzuje archivovať odvysielanie čítanéhooznamu objednávateľa
na záznamovom médiu, a to najviac po dobu šĺestĺchmesiacov od skončenĺaZmluvy'

sa
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2.5
2.6

2.7

2.8

2.9

z.Lo

Poskytovateľ sa nedostane do omeškania s Predmetom zmluvy, ak mu objednávateľ neodovzdá
Čítanéoznamy včas podl'a odseku 3.2'

Poskytovateľ berie na vedomie, že cena za predmet zmluvy je prostriedkom vyplateným

zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a fondov Európskej únie, že na použitie týchto
prostrĺedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného pouŽitia

alebo zadržania sa vzťahuje reŽim upravený v osobitných predpisoch, predovšetkým v zákone
číslo357l2o15Z. z' o fĺnančnejkontrole a audite a o zmene a doplnení niektoých zákonov, a Že
podpisom Zmluvy sa Poskytovateľ stáva súčasťousystému finančnéhoriadenia štrukturálnych
fondov. Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu alebo overovania súvisiaceho
s plnením zmluvy kedykolVek počas platnosti a účinnostiZmluvy, a to opráVnenýmiosobami na
výkon tejto kontroly/auditu. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúťtýmto oprávneným osobám
všetku potrebnú súčinnosť.
Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutĺe súčinnosťpri výkone kontroly neprináleží
Poskytovateľovi žiadna odmena, náhrada anĺ ĺnéplnene. Táto povinnosť trvá aj po zániku
Zmluvy. V prípade zmeny vyššie uvedených legĺslatívnych aktovej je Poskytovateľ povinný
podriadĺť sa kontrole príslušnýchorgánov tak, aby bol dosiahnutý účelsledovaný týmto
Zmluvným ustanovením.
Poskytovateľ je povinný dodať všetky podklady potrebné pre riadny výkon kontroly podľa tohto
Článku, predovšetkým je povinný dodať podpornú dokumentáciu účtovnéhoa iného charakteru
za účelomdoloŽenĺa požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tohto článku Zmluvy.
Za účelompreventíVneho riešenia problémov spojených s preukazovaním realĺzácie plnení
podľa Zmluvy je oprávnený poŽadovať tieto podklady aj objednávateľ.
Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčĺnnostia nedodanĺe požadovaných podkladov zo strany
Poskytovateľa sa bude považovaťza podstatné porušenie Zmluvy, ktoré zakladá právo
objednávateľa na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej zmluvnej ceny podľa odseku 5.L
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu
porušením Zmluvných povinností zo strany Poskytovateľa vznikla.
V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutĺa súčinnostia nedodania
požadovaných podkladoV zo strany Poskytovateľa, je povinný Poskytovateľtúto škodu nahradiť
v celom jej rozsahu.
článok ltl.

Práva a povinnosti objednávatel'a

3.1
3.2

3.3
3.4

objednávatel'sa zaväzuje poskytnúťPoskytovateľovi súčinnosťnevyhnutnú na riadene plnenie
záv äzkov Poskytovate ľa vyp lývaj úcic h zo Zm l uvy.

objednávateľ je povinný dodať Poskytovateľovi Čítanéoznamy vo formáte mp3, ktoré majú byť

vysielané programovou službou Fun rádio v dostatočnom časovom predstĺhu pred ich
plánovaným vysielaním, a to minimálne tri pracovné dni. Podklady do vysielania musia byť
v uvedenej lehote dodané objednávateľom Poskytovateľovi elektronicky v Poskytovateľom
požadovanej kvalite a formáte. Poskytovateľ sa nedostáva do omeškania s plnením Zmluvy
v čase, v ktorom je objednávateľv omeškanís plnením tejto svojej povinnosti.
objednávatel'nie je povinný vyčerpať, celú zmluvnú cenu podľa Článku v.
objednávateľ je povinný doručiťPoskytovateľovĺ Čiastkovúobjednávku najneskôr tri pracovné
dnĺ pred dňom obdobĺa, na ktoré sa Čiastková objednávka vystavuje.

článok lV.
Trvanie Zmluvy

4.Ĺ

Zmluva sa uzatvára na dobu určitúdo 31. decembra 20L8.

J

článok v.
platobné
podmienky
Cena a

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7
5.8

Cena za plnenie predmetu zmluvy bola stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade
so zákonom č'.I8h996Z'z. o cenách v planom znení a vykonávacou vyhláškou MF sR č'.87 /t996
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. L8/].996 Z. z. o cenách vplatnom znení, vcelkovej výške
I2O7L,6O EUR bez DPH t. j. L4 485,92 EUR s DPH.
Podrobná špecifikácĺa ceny Predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. L Zmluvy - Špecifĺkácĺa
ceny (d'alej len ako ,,Príloha č. 1")'
Celková zmluvná cena Predmetu zmluvy je konečná, sú v nej zahrnuté všetky náklady
Poskytovateľa spojené s plnením predmetu zmluvy a nemoŽno ju v priebehu jej trvanĺa meniť.
Nĺe je možnéza Žiadnych okolností prekročiťcelkovú zmluvnú cenu predmetu plnenĺa
podľa tejto Zmluvy.
V prípade, že Poskytovateľ nebol pred uzatvorením tejto Zmluvy platitelbm DPH a stane sa ním
po jej uzatvorení, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.
oznamov
Poskytovatel' je povinný vystavĺť faktúru po riadnom a včasnom odvysĺelaníČítaných
podľa Čiastkovej objednávky, najneskôr do troch pracovných dní po poslednom dnĺ obdobia
uvedenom v Čĺastkovejobjednávke.
objednávateľsa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovĺcenu za jednotlivé plnenĺe Predmetu zmluvy
na základe čiastkovej faktúry, ktorá bude riadne vystavená a doručená objednávateľovi, a to do
30 dní odo dňa jej doručenia. Neoddelitel'nou súčasťoukaždej faktúry musí byť zoznam
odvysielaných Čítanýchoznamov za obdobie uvedené v Čiastkovej objednávke, spolu
s konkrétnym dňom, hodinou a minútou vysielania každéhočítanéhooznamu, jednotkovou
cenou Čítanéhooznamu podľa cenníka Poskytovateľa a jednotkovou cenou Čítanéhooznamu
po zl'ave. Faktúra musí obsahovať všetky náležitostĺúčtovnéhodokladu v súlade s platnými
právnymi predpĺsmi, špecifikáciu vykonaných čĺnnostíPoskytovateľa podl'a Zmluvy a špecifĺkáciu
fakturovanej sumy. V opačnom prípade objednávatel' nie je povinný faktúru uhradiť, je
oprávnený ju vrátiť Poskytovateľovĺ v lehote jej splatnosti a požadovaťvystavenie novej alebo
opravenej faktúry. Nová lehota splatnostĺfaktúry začina plynúť odo dňa doručenia novej, resp.
opravenej faktúry objednávatelbvi' Po túto dobu nie je objednávateľv omeškaníso zaplatením
ceny za Predmet zmluvy a Poskytovatel' nemá po túto dobu nárok na úrok z omeškania ani na
náhradu škody.
Poskytovateľ týmto berie na vedomíe, že objednávateľ na Predmet zmluvy neposkytuje
preddavok ani zálohovú platbu.
Cena za Predmet zmluvy sa považuje za uhradenú dňom jej odpísania z účtuobjednávateľa.

článok Vl.
Sankcie

6.1
6.2

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe rĺadne vystavenej
a riadne doručenej čiastkovej faktúry má Poskytovateľ právo na úroky z omeškania v súlade
s narĺadenímvlády Slovenskej republiky číslo2tlŻ0l3 7. z., ktorým sa vykonávajú niektoré
ustanovenia obchodného zákonníka.
V prípade omeškania Poskytovateľa s dodaním predmetu Zmluvy, a to aj zakaž.dý neodvysĺelaný
čítanýoznam alebo Čítanýoznam, ktoný bol odvysielaný v inom čase ako v čase uvedenom
v Čiastkovej objednávke, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR za každé
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omeškanie. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody,
ktorá mu porušením Zmluvných povinnostízo strany Poskytovatel'a vznikla.

článok Vll.
Zánik Zmluvy
7.Ĺ
7.2
7.3

7.4
7.5

7.6

7.7

Zmluva zaniká uplynutím času podľa Článku lv.
Zmluvu možno ukončiťpísomnou dohodou Zmluvných strán.
Zmluvné strany majú právo vypovedať Zmluvu kedykolVek, a to aj bez udania dôvodu. V takomto
prípade Zmluva zaniká uplynutím 30 kalendárnych dní po dni, v ktorom bola druhej Zmluvnej
strane doručená písomná výpoved'.
Katdá zo Zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpĺťod Zmluvy v prípade podstatného
alebo opakovaného porušenia Zmluvných povinnostídruhou zo Zmluvných strán.
odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej Zmluvnej strane písomne oznámené s uvedením dôvodu,
pre ktoný Zmluvná strana odstupuje. odstúpenie je účĺnné
dňom nasledujúcim po dni jeho
doručenia druhej zo Zmluvných strán.

odstupujúca Zmluvná strana má nárok na zaplatenie nákladov, ktoré účelnea preukázateľne
vynaložila na plnenie svojich záväzkov vyplývajúcĺch zo Zmluvy, a to do okamihu porušenia
záväzkov druhou Zmluvnou stranou.
Zmluvné strany sú povinné vzájomne si vysporĺadaťsvoje práva a povĺnnosti vyplývajúce
zo Zmluvných podmienok, a to do 1"4 pracovných dní po ukončeníZmluvného vzťahu.
článok Vlll.
Komunikácia a doručovanie

8.1

8.2

8.3

Všetky oznámenia, správ a iné informácie sa podávajú, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak,
písomne listom na adresu druhej zo Zmluvných strán uvedenej v záhlavíZmluvy alebo e-mailom
na e-mailové adresy kontaktných osôb uvedené v záhlavíZmluvy' Zmluvné strany sa dohodli, že
Čĺastkovéobjednávky je možnézasielať prostredníctvom e-mailu, a to kontaktným osobám
uvedeným v záhlaví zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodlĺ, že písomná komunikácia podl'a Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou
sa bude doručovať doporučene poštou, treťou osobou oprávnenou doručovaťzásĺelky alebo
osobne na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo na ĺnúadresu písomne oznámenú druhej

Zmluvnej strane počas trvania Zmluvy. Formou e-mailu, pri bežnej komunikácii zaslaním
spätného potvrdzujúceho e-mailu príjemcom, pričom za spätný potvrdzujúcĺe-mailpríjemcu sa
nepovažuje správa a uto maticky Vyge ne rova ná prísl ušným softwa rom.
Za deň doručenia sa považuje deň prevzatĺa písomnostĺ. V prípade, ak adresát odmĺetne
písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnostĺ.
V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosťv úložnej lehote na pošte, písomnosť sa považuje
za doručenú v lehote troch kalendárnych dní od jej vrátenĺa odosĺelateľovi, a to aj vtedy, ak sa
adresát o tejto skutočnosti nedozvie. V prípade ak sa písomnosťvrátiodosielateľovi s označením
pošty ,,adresát neznámy" alebo ,,adresát sa odsťahoval" alebo inou poznámkou obdobného
významu, za deň doručenĺasa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovĺ.
článok lx.
Záverečné ustanovenia

9.1

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnýmĺ stranami a účinnosťdňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenĺa v Centrálnom registrĺ zmlúv vedenom Úradom vlády SR
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9.2

9.3
9.4

9.5
9.6

9.7

objednávateľom v súlade s ustanovením 5 5a zákona č'. Żt1'/zooo 7. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením s 47a zákona č,. 4011964
Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení.
Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, v dvoch (2) pre objednávateľa a jednom (L)
pre Dodávateľa.

Zmluvu je možnémenĺť a oopÍňaťlen písomnými a očíslovanýmidodatkami schválenými
a podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.
Práva a povinnostiZmluvných strán touto Zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými
ustanovenĺami obchodného zákonníka, zákonom Ż92/2oL4 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. t303/Żol3, ktoným sa stanovujú
spoločnéustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde,
Kohéznom fonde, Európskom pol'nohospodárskom fonde pre rozvoj vidĺeka a Európskom
námornom a rybárskom fonde a ktoným sa zrušuje nariadenĺe Rady (ES)č. 1083/2006.
ZmIuvné strany sa dohodli s ohľadom na postavenie objednávateľa ako subjektu verejnej správy
a s ohľadom na spôsob financovanĺa dohodnutej ceny predmetu plnenia podľa Zmluvy
z prostriedkov Európskej únie, že sa na Zmluvu a na právne vzťahy ňou založené nebudú
u platňovať všeobecné obchod né pod m ienky Poskytovate l'a.
Zmluvné strany podpisom Zmluvy vyhlasujú, že v zmysle ustanovenia 5 13 zákona Národnej rady
sR č. 1s/2ot8 Z. z' o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a zároveň v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a nady (EÚ) Żot6/679
o ochrane Íyzických osôb prĺ spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
že budú spracovávať osobné údaje, s ktorými prídu do styku pri plnení Zmluvy. Tieto osobné
údaje budú spracovávať, za účelomplnenia Zmluvy, jej archĺvácie podľa príslušných právnych
predpĺsov a podmienok stanovených Zákonom o verejnom obstarávaní. osobné údaje budú
spracované v súlade s vyššie uvedenýmĺ právnymi predpĺsmi. Po skončeníplatnosti Zmluvy
a uplynutízákonných lehôt budú všetky osobné údaje vymazané'
Zmluvné strany sĺ Zmluvu prečítali,jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju
podpísali. Svojĺm podpisom vyjadrujú, Že Zmluvu neuzavrelĺ v tiesni, pod nátlakom anĺ
za nápadne nevýhodných okolností.

Za objednávateľa

Za Dodávateľa

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

''......Íl.. l.. -. 4.:.'. -ż/y'{.....'
Slovenská inováčná a energ'etická agentúra

o

lng. Alexandra Velícká, PhD.

generálna riaditeľka

Prílohv:
Príloha č.L
Príloha č.2

;'-ffi^;ňó";;;.;s
Mgr. Rastislav Dutka

Martĺn Lukáček

Špecifikácia ceny za službu
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Príloha
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špecifikácia ceny za službu
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