Zmluva na nákup vysielacieho času pre bázu 1

uzavretá podľa ustanovenia 9 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej ako ,,obchodný zákonník") a zákona č.343l2oL5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení nĺektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďaleJ ako ,,Zákon o vereJnom obstarávaní"}
(d'alej ako,,Zmluvä")

Uzatvorená medzi:

Názov:
Sídlo:

lčo:
Dlč:

lč opľ:
Bankové spojenie:
čísloúčtu(!BAN):

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

2020877749
5K2020877749

BIC:

štatutárny orgán:
Právna forma:

lng. Alexandra Velická, PhD', generá!na riaditeľka

príspevková organizácĺa zriadená rozhodnutím ministra hospodárstva
1999 s účinnosťouod 1.5.1999 v znenÍ nadväzujúcich rozhodnutí

SR

Vecne zodpovedný:

Kontakt:

e-mai
tel. č.

(d'alej ako,,objednávateľ')
a

obchodné meno:
SídIo:

lčo:

Dlč:
lč opľl:
Bankové spojenie:
čísloúčtu(IBAN|:
Štatutárny orgán:
Zapísaný v:

Media RTVS, s.r.o.
Mýtna !,8l7 55 Bratislava

3596787t
20221OO8L7

sK2022100817

lgor Slanina, konateľ

obchodnom regĺstri okresného súdu Bratislava

l.,

oddiel: Sro

Vložka číslo:
Kontakt:
e-mail:

tel'

č.:

(d'alej ako,,Poskytovatel"')

l)pu

Preambula
Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na nákup vysielacieho času v rozhlase za účelom
odvysielania reklamných spotov a reklamných čítanýchoznamov rozhlasovou programovou službou
Rádio Slovensko, ktorej vysĺelateľom je Rozhlas a televízia Slovenska. Poskytovateľje spoločnosťMedia

RTVS, s.r.o.,

ako zástupca predaja reklamného času rozhlasovej stanice Rádĺo Slovensko,

prevádzkovanou spoločnosťou na základe Komisionárskej zmluvy uzatvorenej medzi Media RWS, s.r.o.
a Rozhlas a televízia Slovenska. Je zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Bratislava !., oddiel:
Sro, vložka č.: 38558/8.

objednávateľ

je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorá je

verejným obstarávateľom

podľa Zákona o verejnom obstarávaní, pričom na zákazku tvoriacu obstaranie vysielacieho času
podľa tejto Zmluvy sa podľa $ 1 ods. 2 písm. j) Zákona o verejnom obstarávanítento zákon nevzťahuje.
Predmet plnenia Zmluvy pre objednávateľa je financovaný z prostrĺedkov Európskej únie

v rámci operačnéhoprogramu Výskum
projektu
slovenskejekonomiky (zlvsE).
Zvýšenie
inovačnej
výkonnosti
Národného
a inovácie, a to
je
výsledkom zákazky zadávanej na základe výnimky podľa 5 1 ods. 2 písm' j)
Táto Zmluva
Zákona o verejnom obstarávaní, ktorú objednávateľ vyhlásĺl pod číslomv49l20t8 a ponuky
a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie

Poskytovateľa.

článok l.
Predmet zmluvy

1.1

Predmetom Zmluvy je nákup vysielacĺeho času v rozhlase za účelomodvysielania reklamných

spotov (ďalej ako ,,Spot")

a

reklamných čítanýchoznamov (ďalej ako ,,oznam") V

predpokladanom formáte 30 sekundovrý rozhlasový spot a čítanýoznam. Predpokladané trvanie

aktívnej povinnej publicity je 12 mesiacov od nadobudnutia účlnnostiZmluvy alebo do
vyčerpania finančnéhoobjemu zazmluvnenej bázy s Poskytovateľom (d'alej ako ,,Predmet

t.2

zmluvy").
Zmluvné strany sa dohodli, že konkrétny druh, počet a čas odvysielania jednotlivých Spotov
a oznamov zadá objednávateľ Poskytovateľovi v čiastkovej objednávke pre určitéobdobie
(d'a lej ako,,čiastková objednávka")'
objednávateľ sa zaväzuje zaplatĺťPoskytovateľovi za Predmet zmluvy cenu podľa Člántu v.
Zmluvy.

đánoktl.
Práva a povlnnosti Poskytovateľa

2.Ĺ
2.2
2.3
2.4

2.s

Poskytovateľsa zaväzuje realizovaťvysĺelanie Spotov a oznamov podľa jednotlĺvých čiastkových
objednávok a bez zbytočného odkladu upovedomiť objednávateľa o všetkých skutočnostiach,
ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na riadne plnenie Predmetu zm!uvy.
Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri plnení svojich záväzkov vyplývajúcĺchzo Zmluvy
s odbornou starostlivosťou, podľa pokynov objednávateľa a v súlade s jeho záujmami.
oznamov objednávateľa
Poskytovateľ sa zaväzuje archivovať odvysielanie Spotov
na záznamovom médiu, a to najviac po dobu šĺestichmesiacov od skončenia Zmluvy.
Poskytovateľ sa nedostane do omeškania s plnením Predmetu zmluvy, ak mu objednávateľ
neodovzdá Spoty a oznamy včas podľa 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
prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanĺe ich neoprávneného použitia
alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch, predovšetkým v zákone
čislo357/20L5Z.z. o fĺnančnejkontrole a audite a o zmene a doplnení nĺektoných 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 kedykoľvek počas platnosti a účinnostlZmluvy, a to oprávnenými osobami na
výkon tejto kontroly/auditu. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúťtýmto oprávneným osobám
všetku potrebnú súčinnosť.

a

)

2.6 Za strpenie

a

poskytnutie súčĺnnosťpri výkone kontroly neprináleží
Poskytovateľovi žiadna odmena, náhrada anĺ ĺnéplnene. Táto povihnosť trvá aj po zániku
Zmluvy. V prípade zmeny vyššieuvedených legislatívnych aktov je Poskytovateľ povinný
podriadiť sa kontrole príslušnýchorgánov tak, aby bol dosiahnutý účelsledovaný týmto

2.7

z.8

2.9

výkonu kontroly

Zmluvným ustanovenÍm.
Poskytovateĺ je povinný dodať všetky podklady potrebné pre riadny výkon kontroly podľa tohto
ČIánku, predovšetkým je povinný dodať podpornú dokumentácĺu účtovnéhoa ĺnéhocharakteru
za účelomdoloženia požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tohto článku Zmluvy.
Za účelompreventívneho riešenia problémov spojených s preukazovaním realizácie plnenĺ
podľa Zmluvy je oprávnený požadovať tieto podklady aj objednávateľ.
Nestrpenĺe kontroly, neposkytnutie súčinnostia nedodanie požadovaných podkladov zo strany

Poskytovateľa sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy, ktoré zakladá právo
objednávateľa na zmluvnú pokutu vo vrýške 5 % z celkovej zmluvnej ceny podľa odseku 5.t
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu

porušením Zmluvných povĺnnostízo strany Poskytovateľa vznikla.
V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčínnostia nedodania
požadovaných podkladov zo strany Poskytovateľa, je povinný Poskytovateľtútoškodu nahradiť
v celom jej rozsahu.

čHnok |Il.

Práva a povlnnostl objednávatel'a

3.1
3.2

3.3
?.4

objednávateľ sa zaväzuje poskytnúťPoskytovateľovi súčinnosťnevyhnutnú na riadene p!nenie
záv

äzkov Poskytovate ľa vyplýva

j ú ci

ch zo Zm uvy.
l

objednávateľ je povinný dodať Poskytovateľovi Spoty vo formáte mp3 a oznamy vo formáte

textu, ktoré majú byť vysielané programovou službou Rádio Slovensko v dostatočnom časovom

predstihu pred ĺch plánovaným vysielaním, a to minimálne tri pracovné dni. Podklady do
vysielania musia byt v uvedenej lehote dodané objednávateľom Poskytovateľovi elektronicky
v Poskytovateľom požadovanej kvalite a formáte. Poskytovateľ sa nedostáva do omeškania
s plnením Zmluvyv čase, v ktorom je objednávateľv omeškanĺs plnením tejto svojej povinnosti.
objednávateľ nie je povinný vyčerpa{ celú zmluvnú cenu podľa Článku v.
objednávateľje povinný doručiťPoskytovateľovi Čiastkovúobjednávku najneskôr tri pracovné
dni pred dňom obdobla, na ktoré sa Čiastková objednávka vystavuje.

článok lV.
Truanie Zmluvy

4.Ĺ Zmluva sa uzatvára

na ].2 mesiacov od nadobudnutĺa účinnosti Zmluvy alebo do vyčerpania
finančnéhoobjemu zazmluvnenej bázy s Poskytovateľom. Finančný limit podľa predchádzajúcej

Vety sa považuje za vyčerpaný aj v prípade, ak zostatok nevyčerpanéhofinančného limitu bude
nižší,ako cena za odvysielanie jedného Spotu alebo oznamu, t. j' finančný lĺmit nebude možné
dočerpať.

Cena a platobné podmlenky

5.1

Cena za plnenie Predmetu zmluvy bola stanovená dohodou Zmluvných strán

v súlade
so zákonom č. 18/1996 Z. z' o cenách v planom znení a vykonávacou vyhláškou MF sR č. 87 lL996
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. Ĺ8ĺ1996Z. z. ocenách vplatnom znenĺ, vcelkovej výške
22 2o0,oo EUR bez DPH (slovom: dvadsaťdvatisĺc dvesto eur ), t' 1. 26 640,00 EUR s DPH (slovom:

dvadsaťšesťtisícšesťstošĘridsaťeur )'

J

5.2

Podrobná špecifikácia celkovej ceny Predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1 Zmluvy
Špecifikácĺaceny (ďalej len ako ,,Prí!oha č. 1").

5.3

5.4
5.5

5.6

-

je konečná, sú v nej zahrnuté všetky náklady
Poskytovateľa spojené s plnením Predmetu zmluvy a nemožno ju v priebehu jej trvania menĺť.
Nie je možnéza Žiadnych okolností prekročĺťcelkovú zmluvnú cenu predmetu plnenia

Celková zmluvná cena Predmetu zmluvy

podľa tejto Zmluvy.
V prípade, že Poskytovateľ nebol pred uzatvorením tejto Zmluvy platiteľom DPH a stane sa ním
po jej uzatvorení, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.
Poskytovateľ je povinný vystaviť faktúru po riadnom a včasnom odvysielaní Spotov a oznamov

podľa Čiastkovej objednávky, najneskôr do troch pracovných dní po poslednom dni obdobia
uvedenom v čiastkovej objednávke.
objednávateľsa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovicenu za jednotlivé plnenie Predmetu zmluvy
na základe čiastkovej faktúry, ktorá bude riadne vystavená a doručená objednávateľovi, a to
do 30 dní odo dňa jej doručenia. Neoddeliteľnou súčasťoukaždej faktúry musí byť zoznam
odvysielaných Spotov a oznamov za obdobie uvedené včiastkovej objednávke, spolu
s konkrétnym dňom, hodinou a minútou vysielania kaŽdého Spotu a oznamu, jednotkovou
cenou Spotu a oznamu podľa cenníka Poskytovatel'a a jednotkovou cenou Spotu a oznamu
po zľave. Faktúra musí obsahovať všetky náleŽitosti účtovnéhodokladu v súlade s platnýmĺ
právnymi predpismi, špecifikáciu vykonaných člnnostíPoskytovateľa podľa Zmluvy a špecifikáciu
fakturovanej sumy' V opačnom prĺpade objednávateľ nie je povinný faktúru uhradiť, je
oprávnený ju vrátiť Poskytovateľovi v lehote jej sp]atnosti a poŽadovať vystavenie novej alebo
opravenej faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začínaplynúťodo dňa doručenia novej, resp.

opravenejfaktúryobjednávateľovi.Potútodobuniejeobjednávateľvomeškanísozaplatením
ceny za Predmet zmluvy a Poskytovateľ nemá po túto dobu nárok na úrok z omeškania ani na
s.7
5.8

náhradu škody.
Cena za Predmet zmluvy sa považuje za uhradenú dňom jej odpísania z účtuobjednávateľa.
Ak sa Zmluvné strany dohodnú na použitízálohovej platby za Predmet zmluvy, je Poskytovateľ
povinný zaslaťvyúčtovaciufaktúru do 90 dní odo dňa prijatia úhrady. Zmluvné strany sa dohodli,

že dohodu

o využití zálohovej

platby môžu uzavrieť aj e-mailovo, prostredníctvom vecne

zodpovedných osôb uvedených v záhlaví Zm!uvy.
č!ánok vl.
Sankcie

6.1
6,2

V prípade omeškania objednávateJa s úhradou zmluvnej ceny na základe riadne vystavenej
a riadne doručenej čiastkovej faktúry má Poskytovateľ právo na úroky z omeškanía v sú]ade
s nariadením vlády Slovenskej republĺky čĺslozLl}oI3 Z. z., ktoným sa vykonávajú niektoré
ustanovenia obchod ného zá konníka.
V prípade omeškania Poskytovateľa s dodaním Predmetu zmluvy, a to aj zakaždý neodvysielaný
Spot a/alebo oznam alebo Spot a/alebo oznam, 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 omeškanie. Zaplatením zmluvnej pokuty nĺe je dotknuté právo objednávateľa
na náhradu škody, ktorá mu porušením Zmluvných povinnostízo strany Poskytovateľa vznikla.

čÉnokVll.
Zánik Zmluvy
7,1

7.2
7.1

Zmluva zaniká uplynutím času podľa článku lv.
Zmluvu možno ukončiťpísomnou dohodou Zmluvných strán.
Zmluvné stÍany majú právo vypovedaťZmluvu kedykoľvek, a to aj bez udania dôvodu. V takomto
prípade Zmluva zanĺká uplynutím 30 kalendárnych dní po dnĺ, v ktorom bola druhej Zmluvnej
strane doručená písomná uýpoved'.

4

7.4
7.5
7.6
7.7

Každá zo Zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného
alebo opakovaného porušenia Zmluvných povinností druhou zo Zmluvných strán.
odstúpenĺeod Zmluvy musíbyťdruhej Zmluvnej strane písomne oznámené s uvedenĺm dôvodu,
pre ktoný Zmluvná strana odstupuje. odstúpenie je účinnédňom nasledujúcim po dnĺ jeho
doručenia druhej zo Zmluvných strán.
odstupujúca Zmluvná strana rná nárok na zaplatenie nákladov, ktoré účelnea preukázateľne
vynaložila na plnenie svojich záväzkov vyplývajricich zo Zmluvy, a to do okamihu porušenĺa
záväzkov druhou Zmluvnou stranou.

Zmluvné strany sú povinné vzájomne si vysporiadať svoje práva a povinnosti vypl'ývajúce
zo Zmluvných podmienok, a to do 14 pracovných dní po ukončeníZmluvnéhovzťahu.
üánok Vltt.
Komu nikácia a doručovanie

8.1

8.2

Všetky oznámenia, správ

a ĺnéinformácie sa podávajú, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak,
písomne ĺistom na adresu druhej zo Zmluvných strán uvedenej v záhlaví Zmluvy alebo e-mailom
na e-mailové adresy kontaktných osôb uvedené v záhlaví Zmluvy' Zmluvné stranV sa dohodlĺ, že
čiastkovéobjednávky je možnézasielať prostredníctvom e_mailu, a to kontaktným osobám
uvedeným v záhlaví Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa Zmluvy alebo v súvĺslostiso Zmluvou
sa bude doručovať doporučene poštou, treťou osobou oprávnenou doručovaťzásielky alebo
osobne na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo na inú adresu písomne oznámenú druhej

Zmluvnej strane počas trvania Zmluvy. Formou e-mailu, pri bežnej kornunĺkácĺĺzaslaním
spätnéhopotvrdzujúceho e-mailu príjemcom, pričom za spätný potvrdzujúci e_mail príjemcu sa

8.3

nepovažuje správa automatícky Wgenerovaná príslušnýmsoftwarom.

Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnostĺ.V prípade, ak adresát odmietne
písomnosť prevziad za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti.

V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosťv úložnej lehote na pošte, písomnosť sa považuje
za doručenúv lehote troch kalendárnych dní od jej vrátenia odosie]ateľovi, a to aj vtedy, ak sa
adresát o tejto skutočnosti nedozvie. V prípade ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením
pošty ,,adresát neznámy" alebo ,,adresát sa odsťahoval" alebo inou poznámkou obdobného
významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
Článok tx.
Záverečné ustanovenia

9.1

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosťdňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenĺa v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR
objednávateľom v súlade s ustanovením 5 5a zákona č. zLLlzo}o Z, z, o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením $ 47a zákona č. 40lL964

9.2
9.3

9,4

Zb. občĺanskehozákonníka v platnom znení.
Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, v dvoch (2) pre objednávateľa a jednom (1)
prc t]odáVateľa.
Zmluvu je možnémeniť a oopÍnať len písomnými a očíslovanými dodatkami schválenými

a podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.
Práva a povinnostiZmluvných strán touto Zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými

ustanoveniami obchodného zákonníka, zákonom z92/20t4 Z. z. o príspevku poskytovanom
o zmene a doplnení niektorých zákonov,
parlamentu
nariadením Európskeho
a Rady Európskej únie č. 13o3/2ot3, ktoným sa stanovujú
spoločnéustanovenia o Euripskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde,
Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidĺeka a Európskom
námornom a rybárskom fonde a ktonim sa zrušuje nariadenie Rady (Es)č. 1'083/2006.
z európskych štrukturálnych a investĺčnýchfondov a

5

9.5

9.6

9.7

Zmluvné strany sa dohodli s ohľadom na postavenie objednávateľa ako subjektu veĘnej správy
a s ohľadom na spôsob financovania dohodnutej ceny predmetu plnenia podľa Zmluvy
z prostriedkov Európskej únie, že sa na Zmluvu a na právne vztahy ňou založenénebudú
uplatňovať všeobecnéobchodné podmienky Poskytovateľa.
Zmluvné strany podpĺsom Zm|uvy vyhlasujú, že v zmysle ustanovenia 9 13 zákona Národnej rady
sR č. 18/20!8 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoných zákonov
a zároveň v súlade s ustanoveniamĺ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (E()| 20L6l679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaníosobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
že budú spracovávať osobné údaje, s ktonými prĺdu do styku pri plnení Zmluvy. Tieto osobné
údaje budú spracovávať, za úče]omplnenia Zmluvy, jej archivácie podľa prísIušných právnych
predpisov a podmienok stanovených Zákonom o veĘnom obstarávaní. osobné údaje budú
spracované v súlade s vyššieuvedenými právnymi predpismi. Po skončenÍplatnosti Zmluvy
a uplynutí zákonných lehôt budú všetky osobné údaje vymazané'
Zmluvné strany siZmluvu prečítali,jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju
podpísa|i. Svojim podpisom vyjadrujú, že Zmluvu neuzavreli v tiesni, pod nát|akom ani
za nápadne nevýhodných oko|ností.

Za Objednávateľa

Za Poskytovateľa:

V Bratislave, dňa ....'.......'..

V Bratislave, dňa

agentúra
lng. Alexandra Velická, PhD.

generálna rladiteľka

RTVS, s.r.o.
lgor Slanina

konateľ

Prĺlohy:
Prí]oha č.1:

Príloha č.2:

špecifikácia ceny za službu
Výpis z obchodného registra SR Poskytovateľa
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