Zmiuva o dielo na vytvorenie
,,Web On-line predaj - rozšírenie APV lnfo-systému Vstupenky
uzatvorená medzi:

i.

Objednávatel:
Divadlo Andreja Bagara v Nitre,
Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra
zastúpený: Ján Geššo, riaditel divadla
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK12 8180 0000 0070 0031 0609
SWIFT: SPSRSKBA
l Č o: 00164895
Dl Č : 2021246623
(objednávatel nie je platcom DPH)
(dalej len objednávate ľ )

2.

Zhotovitel:
ACE SYSTEM, spol. s r.o.,
Stiavnická 18, 94901 Nitra
Zaregistrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu v: Nitre
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 14391 IN
zastúpený: Zdenkom Bielikom, konate ľom spoločnosti
bankové spojenie:
SWIFT:
I Č O: 36556769
Dl Č : 2021778110
I Č DPH SK2021778110
(ďalej len zhotovite ľ )

za nasledovných zmluvných podmienok:

Č lánok 1
Predmet zmluvy
1.

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela - ,,Web On-line predaj - rozšírenie APV lnfosystému Vstupenky na doméne ,,https://vstupenky.dab.sk , ktorá je vo výlu čnom
vlastníctve objednávate ľa.

2.
Objednávate ľ sa zaväzuje dielo prevzia ť a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú
cen u.

Zhotovite ľ sa zaväzuje vytvori ť dielo pod ľa pokynov objednávate ľa a po jeho riadnom
odovzdaní ju pod ľa pokynov a požiadaviek objednávate ľa spravovať a aktualizova ť,
prípadne inak upravovať, pokia ľ tomu nebudú brániť obmedzenia, napr. technické,
softvérové, právne a pod..
Č lánok2
Specifikácia diela
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje rozšíri ť fu nkčnosť aktuálneho ,,APV l nfo-systém u Vstupen ky
prevádzkovaného v lokálnej po čĺtačovej sieti objednávate ľa o možnosť objednávania
vyčlenených vstupeniek na web-on-line predaj pre jednotlivé predstavenia z verejne
dostupnej siete ,,lnternet pre návštevníkov divadla, pri čom sa musí po pridaní
nových funkcií a vlastností zachova ť v maximálnej možnej miere doterajšia funk čnosť
a vlastnosti programu, a zárove ň vykoná všetky opatrenia pre bezproblémovú
spoluprácu medzi pävodným a novým rozširujúcim modulom.
Č lánok 3
Termín pinenia

Zhotovite ľ sa zaväzuje zhotovi ť dielo najneskärv lehote do 31.12.2015.
2.
Dojednaný termín pinenia sa predlžuje o dni, v ktorých nebude možné pokra čovať vo
vykonávaní prác na diele z d Ďvodov zaprĺčinených živelnými pohromami, alebo inými
nepredvídate ľnými udalosťami nezaprĺčinenými zhotovite ľom, na ktoré nemá
zhotovite ľ vplyv. Tomuto režimu podlieha tiež nemožnosť riadneho postupu prác
zhotovite ľa pre prekážky ležiace na strane objednávate ľa.
Č lánok4
Cena za dielo
1.

Cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je ur čená dohodou zmluvných strán a to vo
výške 5000,- EUR (slovom pä ťtisíc Eur) + DPH.

Cena za aktualizovanie a spravovanie predmetu zmluvyje ur čená dohodou
zmluvných strán na 150,- EUR/mesiac (slovom 150,- Eur) + DPH a bude predmetom
samostatnej zmluvy.
Č lánok 5
Platobné podmienky
1.

Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotovite ľom do 15
kalendárnych dní po odovzdaní diela.
E1

Splatnosť faktúryje do 14 kalendárnych dnl odo d ň a jej vystavenia. V prípade
omeškania s úhradou faktúry si zhotovite ľ mäže uplatni ť u objednávate ľa úrok
z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý de ň omeškania.
Č lánok6
Práva a povinnosti zhotovitela
1.

Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za dielo pod ľa čiánku 4.
2.
Zhotovite ľ je povinný vyhotovi ť dielo v kvalite zodpovedajúcej ú čelu objednávky,
príslušným právnym predpisom a záväzným normám.
Č lánok7
Práva a povinnosti objednávatela

1.
Objednávate ľ je povinný doda ť dalšie materiály a informácie súvisiace s vyhotovením
diela, zmluvy s tretími osobami vplývajúce na práce na diele, (napr. informácie
o webhostingu, a pod.),
E1
Objednávate ľ je povinný platiť faktúry v dohodnutom termíne,
3.
Objednávate ľ je povinný reagova ť na výzvy k spolupráci zhotovite ľa, a to
v najkratšom technicky možnom čase.

Č lánok 8
Zodpovednost za škodu

1.
Napriek tomu, že autor vyvinul maximálnu snahu pre zabezpe čenie najvyššej možnej
kvality a spoľahlivosti, nezodpovedá v žiadnom pr ĺ pade za prĺ padné škody vzniknuté
alebo spĎsobené stratou alebo poškoden ĺ m dát, nepriamu, následnú alebo náhodnú
škodu alebo za akúko ľvek inú škodu vzniknutú pri použ ĺvan ĺ alebo nemožnosti použi ť
predmet zmluvy, aj keby bol autor o možnosti vzniku takýchto škäd informovaný.
Autor nezodpovedá za vhodnosť použitia predmetu zmluvy na ur čitý, ml čky
predpokladaný ú čel. Zodpovednosť zhotovite ľa sa nevzťahuje ani na závady, ktoré
vzniknú nesprávnou obsluhou dodaného predmetu zmluvy, vplyvom technických
závad hardwaru, chybami systémového programového vybavenia, opera čného
systému, inými programami alebo vplyvom po čítačových vírusov. Zhotovite ľ
nezodpovedá za škody, ktoré vznikli spracovaním chybných vstupných údajov zo
strany užívate ľa, alebo spracovan ĺm chybných vstupných údajov vplyvom
technických závad hardwaru, alebo chýb systémového programového vybavenia.
Zhotovite ľ nezodpovedá ani za následné škody, ktoré vzniknú spracovan ĺm týchto
chybných dát a za škody, ktoré vzniknú objednávate ľovi v prípade, ak sa bude
pokračovať v dalšom spracovan ĺ údajov pri zrejmých vadách akéhoko ľvek charakteru
a pävodu na predmetu zmluvy.

Po prevzatí predmetu zmluvy objednávate ľom na základe preberacieho protokolu
patrí objednávate ľovi právo na däkladné otestovanie najmä funk čnosti, kvality a
úrovne zobrazenia aktuálnosti zobrazených informácií a ich usporiadania a to po čas
skúšobnej lehoty, ktorá je stanovená na 7 dní. Zhotovite ľ sa zaväzuje nedostatky
a chyby nájdené počas skúšobnej lehoty bezplatne na vlastné náklady a v čo možno
najskoršom čase opraviť.

Č lánok9
Autorské práva
1.

Zhotovite ľ aj napriek tomu, že je autorom implementovaného predmetu zmluvy,
poskytuje len služby implementácie softvéru (programovanie, nastavenie, inštalácia,
zmeny), ktoré mu povo ľujú príslušné licencie použitých vývojových nástrojov.
Zodpovednosť za dodržanie autorských práv pri implementácii softvéru nesie
zhotovite ľ alebo jeho subdodávatelia. Objednávate ľ získava len právo užívania
licencie na vytvorený a dodaný produkt.

2.

Zodpovednosť za právnu č istotu a dodržiavanie autorských práv a práv vypiývajúcich
z duševného vlastníctva materiálov (textov, obrázkov, po čltačových programov,
animácií, prezentácií, a iných zdrojov) dodaných objednávate ľom nesie objednávate ľ.

Č lánok 10
Odstúpenie od zmluvy
1.

Zhotoviteľ je oprávnený odstúpi ť od tejto zmluvy ak:
a) objednávate ľ dodá zhotovite ľovi obrazový, zvukový, alebo zvukovoobrazový
materiál, texty, popisky, obrázky, programy, alebo prezentácie, ktoré majú by ť
použité na zhotovenie predmetu zmiuvy, jeho úpravu, zmenu, alebo dokon čenie,
ktoré svojím obsahom, grafickým spracovaním, alebo ú čelom na ktorý majú byť
použité porušujú právne predpisy SR alebo platné medzinárodné predpisy ktorými je
viazaná SR, alebo ktorých obsah, vyhotovenie, alebo úrove ň zobrazenia je v rozpore
s dobrými mravmi,
b) objednávateľ aj napriek predchádzajúcej písomnej výzve porušuje ustanovenia
tejto zmluvy,
c) ak vopred upozornil objednávate ľa na možnú nezhodu softvéru, alebo iných
komponentov dodaných mu objednávate ľom so softvérom, alebo komponentmi
potrebnými na vyhotovenie, úpravu, alebo zmenu predmetu zmiuvy, ak by taká
nezhoda mohla späsobi ť narušenie podstatných úžitkových vlastností predmetu
zmluvy, jeho funkčnosť, kvalitu a úrove ň zobrazenia, alebo funk čnosť iných aplikácií
použitých pri tvorbe predmetu zmluvy a objednávate ľ na použití takého softvéru,
alebo komponentov nadalej trvá.
2.
Objednávate ľ je oprávnený odstúpi ť od zmluvy, ak:
a) zhotovite ľ riadne neodovzdal dielo v lehote pod ľa ust. § článku 3.,
b) zhotoviteľ napriek predchádzajúcej písomnej výzve porušuje ustanovenia tejto
zmluvy.
Č lánok 11
Závereč né ustanovenia
1.

Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podp ĺsaného oboma
zmluvnými stranami.

2.
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia
Obchodným zákonn ĺ kom a ostatnými právnym predpismi platnými na územ ĺ
Slovenskej republiky.
3.
Zmluvné strany sa zaväzujú urovna ť všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto
zmluvou predovšetkým dohodou.
4.
Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu ú čelu tejto
zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.
5.
Táto zmluva nadobúda platnos ť d ňom podpisu obomi zmluvnými stranami a ú činnosť
nasledujúci de ň po jej zverejnen ĺ pod ľa osobitných právnych predpisov.
6.
Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnos ťou originálu, pri čom
každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
7.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pre čítali a že táto, tak ako bola
vyhotovená, zodpovedá ich skuto čnej väli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumite ľne a
úpine slobodne prejavili, na däkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
V Nitre, d ň a 10.09.2015

zho

•

objednávateľ

