Zmluva na nákup vysielacieho času pre bázu 2
uzavretá podl'a ustanovenia s 269 ods, 2 zákona č, 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (d'alej ako,,obchodný zákonnÍk"} a zákona č' 343/2015 Z' z. o veľejnom obstarávanĺ a o zmene
a doplnení nlektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej ako ,,Zákon o verejnom obstaľávaní"}
(d'alej ako,,Zmluva")

Uzatvorená medzi:

Názov:
Sídlo:

Slovenská inovačná a energetlcká agentúra
Bajkalská 27,827 99 Bratislava 27

lčo:

Dlč:
lč opľl:

00002801
2020877749

Bankové spojeniel
čísloúčtu(IBAN}:
BIC:

štatutárny orgán:
Právna forma:

lng. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditel'ka

príspevková organizácia zriadená rozhodnutím ministra hospodárstva SR
s účĺnnosťouod 1.5.1999 v znenĺ nadväzujúcich rozhodnutí

Vecne zodpovedný:
Kontakt:

e-mai
tel. č.

(d'alej ako,,oblednávateľ')
a

obchodné meno:

EXPRES MEDIA k, s.

Sĺdlo:

Vrútocká 48,82L 04 Bratislava

lčo:
Dlč:

lč opľ:
Bankové spojenle:
čísIoúčtu(lBAN)l
štatutárny orgán:
Zapísaný v:
Vložka číslo:
Kontakt:

35792094
zozozz3zt6

O

sK20202232t6

D.EXPREs, k. s', komplementár, D'EXPREs Management spol. s r' o., štatutárny
orgán komplementára, lvan Antala, konateľ
OS BA l, oddiel: Sr

bchodná ľiaditeľka
e-mail:

tel. č':
(d'alej ako,,Poskytovatel"')
(spolu d'alej ako ,,Zmluvné stľany", jednotlivo ako,,Zmluvná strana"

)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na nákup vysielacieho času v rozhlase za účelom

odvysielania reklamných spotov a reklamných čítanýchoznamov rozhlasovou programovou službou
EXPRES, ktorejvysielateľom je D.Expres, k's. so sídlom Vrútocká 48,82L04 Bratislava, lčo: 3570965L.

Poskytovatel' je spoločnosť Expres Media k.s' so sídlom Vrútocká 48,82t 04 Bratislava , lČo 35792094,
ako zástupca pľedaja reklamného času rozhlasovej stanice Rádio Expres, prevádzkovanou
spoločnosťouD.Expres, k.s'. Je zapísaný v obchodnom ľegistri okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sr,
vložka č, 1353/B.

objednávatel' je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorá je verejným obstarávatelbm
podl'a Zákona o verejnom obstarávaní, prĺčomna zákazku tvoriacu obstaranie vysielacieho času

podl'a tejto Zmluvy sa podl'a 5 1 ods. 2 pĺsm. j) Zákona o verejnom obstarávanítento zákon nevzťahuje.
Predmet plnenia Zmluvy pre objednávatel'a je fĺnancovaný z prostriedkov Európskej únĺe
a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v rámci operačnéhoprogramu Výskum
a inovácĺe, a to Národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (ZlVsE)'

Táto Zmluva je výsledkom zákazky zadávanej na základe výnimky podl'a s 1 ods' 2 písm, j)
Zákona o verejnom obstarávaní, ktorri objednávatel' vyh|ásil pod číslomv49l2oL8 a ponuky

Poskytovatel'a.

łl

článok l.
Predmet zmluvy

tl

t,2

Predmetom Zmluvy je nákup vysielacieho času v rozhlase za účelomodvysielania reklamných
a reklamných čítanýchoznamov (d'alej ako ,,oznam")
v predpokladanom formáte 30 sekundový rozhlasový spot a čítanýoznam. Predpokladané
trvanie aktívnej povinnej publicity je L2 mesiacov od nadobudnutia účinnostĺZmluvy alebo
do vyčerpania finančnéhoobjemu zazmluvnene j bázy s Poskytovatelbm (d'alej ako ,,Predmet
zmluvy").
Zmluvné strany sa dohodli, že konkrétny druh, počet a čas odvysielania jednotlivých spotov
a oznamov zadá objednávateľ Poskytovatelbvi v čiastkovej objednávke pre určitéobdobie
(d'alej ako,,čiastková objednávka").
objednávatel'sa zaväzuje zaplatiť Poskytovatelbvi za Predmet zmluvy cenu podľa člántu v.

spotov (d'alej ako ,,Spot")

Zmluvy,

článok lt.
Práva a povinnosti Poskytovateľa

2.t
2.2
2,3

z,4
2.5
2.6

Poskytovateľsa zaväzuje realizovaťvysielanie Spotov a oznamov podl'a jednotlivých Čiastkových
objednávok a bez zbytočného odkladu upovedomíť objednávatel'a o všetkých skutočnostiach,
ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na riadne plnenie Predmetu zmluvy.
Poskytovatel' sa zaväzuje postupovať pri plnení svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy
s odbornou starostlivosťou, podľa pokynov objednávatel'a a v súlade s jeho záujmami.
Poskytovatel' je povinný oznámiť objednávateľovi všetky skutočnosti týkajúce sa zmeny alebo
platnosti (zánĺk, odňatie) vysielacej licencie, a to bez zbytočnéhoodkladu po tom, čo tieto
skutočnosti nastali, najneskôr však v lehote troch dnípo tom, čo rozhodnutie Rady pre vysielanie
a retransmisĺu o zmene alebo odňatí licencíe nadobudlo právoplatnosť alebo licencia zanikla
z niektorých dôvodov uvedených V 5 53 zákona číslo308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmĺsii
a o zmene zákona čis]o 19512000 Z, z. o telekomunikáciách. Nesplnenie tejto povinnosti budú
Zmluvné strany považovať za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Poskytovatelä,
Poskytovatel' sa zaväzuje archivovať odvysielanie Spotov a oznamov objednávatel'a
na záznamovom médiu, a to najviac po dobu šiestich mesiacov od skončenĺaZmluvy.
Poskytovatel' sa nedostane do omeškanĺa 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 vymáhanie ich neoprávneného použitia
alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch, predovšetkým v zákone
n
L

2.7

2.8

2,9

2,lo

číslo357/20t5Z. z' o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že
podpisom Zmluvy sa Poskytovateľ stáva súčasťousystému finančného riadenia štrukturálnych
fondov. Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, audĺtu alebo overovanĺa súvisiaceho
s plnením zmluvy kedykolVek počas platnosti a účinnostiZmluvy, a to oprávnenými osobami na
výkon tejto kontroĺy/auditu' Poskytovatel'sa zaväzuje poskytnúťtýmto oprávneným osobám
všetku potrebnú súčĺnnosť.
pri výkone kontroly neprináleží
Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčínnosť
Poskytovateľovi žiadna odmena, náhrada anĺ ĺnéplnene. Táto povinnosť trvá aj po zániku
Zmluvy. V prípade zmeny vyššieuvedených legislatívnych aktov je Poskytovateľ povinný
podriadĺť sa kontrole prĺslušnýchorgánov tak, aby bol dosiahnutý účelsledovaný týmto
Zmluvným ustanovením.
Poskytovateľ je povinný dodať všetky podklady potrebné pre riadny výkon kontroly podl'a tohto
článku, predovšetkýmje povinný dodaťpodpornú dokumentáciu účtovnéhoa iného charakteru
za účelomdoloženia požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tohto č|ánku Zmluvy.
Za účelompreventívneho riešenia problémov spojených s preukazovaním realizácie plnení
podľa Zmluvy je oprávnený požadovať tieto podklady aj objednávatel',
Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnostia nedodanie požadovaných podkladov zo strany

Poskytovatel'a

sa bude považovaťza podstatné porušenie Zmluvy, ktoré zakladá

právo

objednávatel'a na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej zmluvnej ceny podľa odseku 5.].
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávatel'a na náhradu škody, ktorá mu
porušením Zmluvných povinnostÍ zo strany Poskytovatel'a vznĺkla.
V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnostia nedodania
požadovaných podkladov zo strany Poskytovatel'a, je povinný Poskytovatel'túto škodu nahradiť
v celom jej rozsahu.

článok lll.
Práva a povinnosti objednávatel'a
3.1

t.2

3.3
3.4

objednávatel'sa zaväzuje poskytnúťPoskytovateľovi súčinnosťnevyhnutnú na riadene plnenie
záväzkov Poskytovateľa vyplývajúcich zo Zmluvy.
objednávateľ je povinný dodať Poskytovateľovi Spoty vo formáte MP3 a oznamy vo formáte
dokument programu Word (objednávateľ dodá textové podklady), ktoré majú byť vysielané
programovou službou EXPREs v dostatočnom časovom predstihu pred ich plánovaným
vysielaním, a to mĺnimálne tri pracovné dni. Podklady do vysielania musia byť v uvedenej lehote
dodané objednávateľom Poskytovatelbvi elektronicky v Poskytovatelbm požadovanej kvalite
a formáte. Poskytovateľ sa nedostáva do omeškania s plnenĺm Zmluvy V čase, v ktorom je
objednávatel'v omeškaní s plnenĺm tejto svoje| povinnosti'
objednávatel'nie je povĺnný vyčerpať, celú zmluvnú cenu podl'a Člántu v'
objednávateľje povinný doručiťPoskytovatelbvĺ čĺastkovúobjednávku najneskôr tri pľacovné
dni pred dňom obdobia, na ktoré sa Čiastková objednávka vystavuje.

článok lV.
Trvanie Zmluvy

4,t

Zmluva sa uzatvára na 12 mesĺacov od nadobudnutia účinnostiZmluvy alebo do vyčerpania
finančného objemu zazmluvnenej bázy s Poskytovateľom. Finančný limit podľa predchádzajúcej
vety sa považuje za vyčerpaný aj v prípade, ak zostatok nevyčerpaného finančného limitu bude
nižší,ako cena za odvysielanie jedného Spotu alebo oznamu, t. j' fĺnančnýlimit nebude možné
dočerpať.
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článok V.
cena a platobné podmienky
5.1

Cena za plnenie Predmetu zmluvy bola stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade
so zákonom č,' t8lt996 Z. z' o cenách v planom znenía vykonávacou vyhláškou MF sR č, 87 /1996
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. t8ĺ1996Z' z. o cenách v platnom znení, v celkovejvýške 44
400,00 EUR bez DPH (slovom: štyridsaťštyritisícštyristo eur
päťdesiattritisícdvestoosemdesiat eur }'

5.2

t' j.53 280,00 EUR s DPH (slovom:

Podrobná špecifikácia celkovej ceny Predmetu zmluvy je uvedená v PrÍlohe č. 1 Zmluvy

Špecifikácia ceny (d'alej len ako ,,Príloha č. 1").
5.3

),

Celková zmluvná cena Predmetu zmluvy

je

-

konečná, sú v nej zahrnuté všetky náklady

Poskytovatel'a spojené s plnením Predmetu zmluvy a nemožno ju v priebehu jej trvania meniť.

Nĺe je možnéza žiadnych okolností prekročiťcelkovú zmluvnú cenu predmetu plnenia
podľa tejto Zmluvy.
5.4
5.5

5.6

V prĺpade, že Poskytovatel'nebol pred uzatvorením tejto Zmluvy platiteľom DPH a stane sa ním
po jej uzatvorení, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.
Poskytovatel' je povinný vystaviť faktúru po riadnom a včasnom odvysielaníSpotov a oznamov
podl'a Čiastkovej objednávky, najneskôr do troch pracovných dní po poslednom dni obdobia
uvedenom v Čĺastkovejobjednávke.
objednávatel'sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi cenu za jednotlivé plnenie Predmetu zmluvy
na základe čiastkovej faktúry, ktorá bude riadne vystavená a doručená objednávatelbvi, a to
do 30 dní odo dňa jej doručenia. Neoddelitel'nou súčasťoukaŽdej faktúry musí byť zoznam

odvysielaných Spotov a oznamov za obdobie uvedené v Čiastkovej objednávke, spolu
s konkrétnym dňom, hodinou a mĺnútouvysíelania 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 účtovnéhodokĺadu v súlade s platnými

právnymĺ predpismi, špecifikáciu vykonaných čĺnnostíPoskytovateľapodl'a Zmluvy a špecifikácĺu

fakturovanej sumy. V opačnom prípade objednávatel' nie je povinný faktúru uhradiť, je
oprávnený ju vrátiť Poskytovateľovi v lehote jej splatnosti a požadovať vystavenie novej alebo

5.7
5.8

opravenej faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začínaplynúťodo dňa doručenia novej, resp'
opravenej faktúry objednávateľovi, Po túto dobu nie je objednávatel'v omeškaníso zaplatením
ceny za Predmet zmluvy a Poskytovatel' nemá po túto dobu nárok na úrok z omeškania ani
na náhľadu škody'
Cena za Predmet zmluvy sa považuje za uhradenú dňom jej odpÍsania z účtuobjednávatel'a,
Ak sa Zmluvné strany dohodnú na použitízálohovej platby za Predmet zmluvy, je Poskytovateľ
povinný zaslať vyúčtovaciufaktúru do 90 dní odo dňa prijatia úhrady, Zmluvné strany sa dohodli,

že dohodu

o

využitízálohovej platby môžu uzavrieť aj e-maiĺovo, prostredníctvom Vecne

zodpovedných osôb uvedených v záhlaví Zmluvy.
článok Vl.
Sankcie

6.1
6,2

V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou zmluvnej ceny na základe riadne vystavenej
a riadne doručenej čiastkovej faktúry má Poskytovatel' právo na úroky z omeškania v súlade
s nariadením vlády Slovenskej republĺky číslo2I/2oI3 Z. z,, ktorým sa vykonávajú niektoré
ustanovenĺa obchodného zákonníka.
V prípade omeškania Poskytovatel'a s dodaním Predmetu zmluvy, a to aj za každý neodvysielaný
Spot a/alebo oznam alebo Spot a/alebo oznam, ktoni bol odvysielaný v inom čase ako v čase
uvedenom v čĺastkovejobjednávke, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 10,EUR za každéomeškanĺe. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa
na náhradu škody, ktorá mu porušením Zmluvných povinnostízo strany Poskytovatel'a vznikla.
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článok Vll.
Zánik Zmluvy
7,L
7.2
7.3

7.4
7.5

7.6

7.7

Zmluva zaniká uplynutím času podľa článku lv.
Zmluvu možno ukončĺťpísomnou dohodou Zmluvných strán.
Zmluvné strany majú právo vypovedať Zmluvu kedykolVek, a to aj bez udania dôvodu. V takomto
prípade Zmluva zaniká uplynutÍm 30 kalendárnych dnĺ po dni, v ktorom bola druhej Zmluvnej
strane doručená písomná výpoved'.
Každá zo Zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od Zmluvy v prĺpade podstatného
alebo opakovaného porušenia Zmluvných povĺnnostídruhou zo Zmluvných strán.
odstúpenie od Zmluvy musíbyťdruhej Zmluvnej strane písomne oznámené s uvedenĺm dôvodu,

pre ktoný Zmluvná strana odstupuje. odstúpenie je účinnédňom nasledujúcim po dni jeho

doručenĺa druhej zo Zmluvných strán'
odstupujúca Zmluvná strana má nárok na zaplatenie nákladov, ktoré účelnea preukázateľne
vynaložila na plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, a to do okamihu porušenia
záväzkov druhou Zmluvnou stranou'
Zmluvné strany sú povinné vzájomne si vysporiadať svoje práva a povĺnnosti vyplývajúce
zo Zmluvných podmienok, a to do 14 pracovných dnípo ukončeníZmluvného vzťahu.

článok Vlll.
Komunikácia a doručovanie

8.1

8,2

Všetky oznámenia, správ a iné informácie sa podávajú, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak,
písomne listom na adresu druhej zo Zmluvných strán uvedenej v záhlavĺZmluvy alebo e-maĺlom
na e-mailové adresy kontaktných osÔb uvedené v záhlaví Zmluvy' Zmluvné strany sa dohodli, že
člastkové objednávky je možnézasielať prostrednÍctvom e-mailu, a to kontaktným osobám
uvedeným v záhlaví Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácĺa podl'a Zmluvy alebo v súvĺslosti so Zm|uvou
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 komunikácĺi zaslanĺm

8.3

spätného potvrdzujúceho e-mailu príjemcom, pričom za spätný potvrdzujúci e_mail príjemcu sa
nepovažuje správa automaticky Vygenerovaná príslušnýmsottwarom.
Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne

písomnosť prevzia{ za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia pÍsomnostĺ.

V prípade, ak si adresát neprevezme pĺsomnosť v úložnejlehote na pošte, písomnosť sa považuje
za doručenú v lehote troch kalendárnych dní od jej vrátenia odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa
adresát o tejto skutočnosti nedozvie. V prípade ak sa písomnosť vráti odosielatelbvi s označením
pošty ,,adresát neznámy" alebo ,,adresát sa odsťahoval" alebo inou poznámkou obdobného
významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielatelbvi.
čtánok tx.
Záverečné ustanovenia

9.1

9,2

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosťdňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia V centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR
objednávatelbm v súlade s ustanovením 5 5a zákona č.21'Ll2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením 5 47a zákona č.. 40/1964
Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení.
Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, v dvoch (2) pre objednávateľa a jednom (1)
pre Dodávateľa.
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9.3

9.4

9.5
9.6

je možnémeniť a aopíňaťlen písomnýmĺa očíslovanýmidodatkami schválenými
a podpĺsa nými oprávneným i zástupcami Zm luvných strá n.
Práva a povinnostiZmluvných strán touto Zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými
ustanoveniami obchodného zákonníka, zákonom z92/2oL4Z' z. o príspevku poskytovanom
z európskych štĺukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnenÍ niektorých zákonov,
nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únĺeč. 1303/2073, ktorým sa stanovujú
spoločnéustanovenĺa o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde,
Kohéznom fonde, Európskom pol'nohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (Es} č. ].083/2006.
Zmluvné strany sa dohodlĺ s ohľadom na postavenie objednávatel'a ako subjektu verejnej správy
a s ohľadom na spôsob financovania dohodnutej ceny predmetu plnenia podľa Zmluvy
z prostriedkov Euľópskej únie, že sa na Zmluvu a na právne vzťahy ňou založenénebudú
uplatňovať všeobecnéobchodné podmienky Poskytovatel'a.
Zmluvné strany podpisom Zmluvy vyhlasujú, že v zmysle ustanovenia s 13 zákona Národnej rady
Zmluvu

sR č. 18/20t8 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnenĺ niektoných zákonov

a zároveň v súlade s ustanovenłami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ} 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaníosobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto ridajov,

že budú spracovávať
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osobné údaje, s ktorými prídu do styku pri plnení Zmluvy, Tieto osobné

údaje budtl spracovávať, ea účelomplnenia Zmluvy, jej archivácie podl'a príslušnýchprávnych
predpisov a podmienok stanovených Zákonom o verejnom obstaľávanÍ. osobné údaje budú
spracované v súlade s vyššie uvedenými práVnymi predpĺsmi. Po skončeníplatnosti Zmluvy
a uplynutí zákonných lehôt budú všetky osobné údaje vymazané'
Zmluvné strany si Zmluvu prečítali,jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju

podpÍsali. Svojĺm podpisom vyjadrujú, že Zmluvu neuzavreli v tĺesnĺ,pod nátlakom ani

za nápadne nevýhodnýqh okolnostĺ.

Za objednávateľa:

Za Poskytovatel'a:

V Bratislave, dňa

V Bratĺslave, dňa

....

ntúľa

Slovenská i

D.EXPRES Management spol. s.r.o.,

lng.

generálna riaditel'ka

Prílohv:
Príloha č'1;
Pľílohač.2:

D'ÉxPRES, k.

štatutárny orgán komplementára, lvan Antala, konateľ

Špecĺfikáciaceny za službu
Výpis z Obchodného registra SR Poskytovatel'a
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