Zmluva o dielo na vytvorenie web stránky
uzatvorená medzi:
Zhotovite ľ:

Cognito.CZ, s.r.o.
Slovákova 11
602 00, Brno
V zastoupení:

Jan Jan ča, jednatel

iČ:

28388941

DI Č :

CZ28388941

zapsána v OR:

Méstský soud v Brné, oddíl C, vložka č . 5931

bankovní spojení:
č íslo ú čtu.:
IBAN:
SWIFT:

VBOECZ2X

kontaktní osoba:

Ond ŕej Pilný, Account manager

(ďalej len ,,zhotovite ľ )

a
Objednávate ľ: Divadlo Andreja Bagra v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
85053 NITRA
V zastúpení:

Mgr. art. Ján Greššo, riadite ľ

i čo:

00164895

DI Č :

2024246623

I Č DPH:

nie sme platite ľmi DPH

IBAN:

SK12 8180 0000 0070 0031 0609

SWIFT:

SPSRSKBA

(ďalej len ,,objednávateP)
za nasledovných zmluvných podmienok:
Článok 1 - Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela - webového sídia na doméne ,,www.dab.sk , ktorá je vo
výlu čnom vlastníctve objednávate ľa a jeho násiedná prevádzka na serveroch zhotovite ľa.

2.

Objednávate ľ sa zaväzuje dielo prevzia ť a zaplati ť zajeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.

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 spravova ť a aktualizova ť, prípadne inak upravova ť
za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Článok 2 - špecifikácia diela
1. Technická a obsahová špecifikácia diela je vymedzená v prílohe č . 1, ktorá je neoddelite ľnou
sú časťou tejto zmluvy.

Článok 3 - Termín pinenia
1.

Zhotovite ľ sa zaväzuje zhotovi ť dielo najneskár v 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 dávodov zaprí činených živelnými pohromami, alebo inými nepredvídate ľnými
udalosťami nezapríčinenými zhotovite ľom, na ktoré nemá zhotovite ľ vplyv. Tomuto režimu
podlieha tiež nemožnos ť riadneho postupu prác zhotovite ľa pre prekážky ležiace na strane
objed návate ľa.

Článok 4 - Cena za dielo
1.

Cena za vyhotovenie webového sídla je ur čená dohodou zmluvných strán a to vo výške 5981,EUR (pä ťtisícdevä ťstoosemdesiatjeden EUR) bez DPH.

2.

Cena za prevádzku, správu a úpravy webového sídla je ur čená dohodou zmluvných strán pod ľa
cenníka, ktorý tvorí prílohu č . 2 a je neoddelite ľnou sú časťou tejto zmluvy. Objednávate ľ nie je
povinný využiť všetky služby nachádzajúce sa v cenníku.

Článok 5 - Platobné podmienky
1.

Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotovite ľom do 15 kalendárnych dní
po odovzdaní diela. V prípade úprav webového sídla je zhotovite ľ povinný vystavi ť
objednávate ľovi faktúru najneskár v lehote 15 kalendárnych dní po konci kalendárneho mesiaca,

2.

v ktorom boli príslušné práce vykonané.
Podkladom pre úhradu nákladov na prevádzku v hostingovom centre zhotovite ľa je faktúra
vystavená do 15 dní od za č iatku faktura č ného obdobia. Faktura č ným obdobím je jeden rok

3.

a za č ína 1.januárom a kon č í 31.decembrom.
Splatnosť faktúry je do 14 kalendárnych dní odo d ň a jej vystavenia. V prípade omeškania s
úhradou faktúry si zhotovite ľ máže uplatni ť u objednávate ľa úrok z omeškania vo výške 0,03% z
dlžnej sumy za každý de ň omeškania.

Č lánok 6 - Práva a povinnosti zhotovite ľa
1.
2.

Zhotovite ľ má právo na zapiatenie ceny za dielo pod ľa č lánku 4.
Zhotovite ť je povinný vyhotoviť dielo v kvalite zodpovedajúcej ú čelu diela, príslušným právnym
predpisom a záväzným normám.

3.

Zhotovite ľ je ďalej povinný vloži ť text, obrázky a iné zdroje informácií dodaných objednávate ľom
v kvalite a množstve, ktoré mu dodal objednávate ľ.

4.

Zhotovite ľ je povinný po obdržaní ceny za dielo pod ľa č lánku 4 ods 1. sprístupni ť webové sídlo
objednávate ľovi v čo najkratšom technicky možnom čase, ale však najneskár do 48 hodín od
zaplatenia tejto sumy.

S. Zhotovite ľ je povinný vopred upozorni ť objednávate ľa na možnú nezhodu softvéru, alebo iných
komponentov dodaných mu objednávate ľom so softvérom, alebo komponentmi, ktoré použije
zhotovite ľ a ktoré sú potrebné na vyhotovenie, dokon čenie, alebo úpravu sídla. Zhotovite ľ je
povinný urobiť tak vždy, ak by použitie takých komponentov, alebo softvéru naruší funk č nosť
sídla, alebo úrove ň č i kvalitu jeho vybavenia.

Článok 7 - Práva a povinnosti objednávatera
1.
2.

Objednávate ľ má právo na kontrolu obsahovej a funk č nej časti webového sídla.
Objednávate ľ je povinný doda ť podkladové materiály (obrazový, zvukový, alebo zvukovoobrazový
materiál, texty, popisky, obrázky, programy, alebo prezentácie) v zodpovedajúcej kvalite a v

čo

najkratšom možnom čase.
3.

Objednávate ľ je povinný doda ť ďalšie materiály a informácie súvisiace s vyhotovením diela,

4.

zmluvy s tretími osobami vplývajúce na práce na diele, (napr. informácie o doméne, a pod.).
Objednávate ľ je povinný platiť faktúry v dohodnutom termíne.

S. Objednávate ľ je povinný reagova ť na výzvy k spolupráci zhotovite ľa, a to v najkratšom technicky
možnom čase.

Článok 8 - Zodpovednosť za škodu
1.

Vlastníkom zhotovovaného webového sídla je zhotovite ľ, ktorý znáša nebezpe čenstvo škody na
ň om. Vlastníctvo, ako aj nebezpe čenstvo škody k zhotovovanému webovému sídlu prechádza na
objednávate ľa odovzdaním webového sídla, ktoré je potvrdené podpísaním preberacieho
protokolu, č ím objednávate ľ potvrdzuje, že dielo je zhotovené na základe jeho požiadaviek v

2.

zmysle č lánku 2 tejto zmluvy.
Zhotovite ľ nie je zodpovedný za obsah stránok, ani za pravdivos ť a aktuálnos ť informácií na nich

3.

zobrazených, túto zodpovednos ť nesie objednávate ľ.
Zhotovite ľ nezodpovedá za škody vzniknuté a spásobené stratou alebo poškodením uložených

4.

dát.
Po prevzatí diela objednávate ľom na základe preberacieho protokolu patrí objednávate ľovi právo
na dákladné otestovanie prezentácie najmä jej funk č nosti, kvality a úrovne zobrazenia
aktuálnosti zobrazených informácií a ich usporiadania a to po čas skúšobnej lehoty, ktorá je
stanovená na 14 dní. Zhotovite ľ sa zaväzuje nedostatky a chyby nájdené po čas skúšobnej lehoty
bezplatne na vlastné náklady a v č o možno najskoršom čase opravi ť. Výnimku tvoria iba chyby
spásobené programami, prezentáciami, alebo zvukovými, alebo zvukovoobrazovými záznamami
dodanými objednávate ľom na ú čel zhotovenia diela a chyby a nedostatky ktorých odstránenie by

predstavovalo porušenie autorských práv, alebo iných práv duševného vlastníctva.
S. Požiadavky na zmenu obsahu webového sídla, jeho aktualizáciu, alebo úpravu, alebo na
programové vybavenie, alebo zmeny v prezentáciách, fotografiách, zvukových, alebo
zvukovoobrazových záznamoch na ktoré sa nevz ťahuje záru č ná doba po uplynutí skúšobnej
lehoty pod ľa ods. 4. budú posudzované ako nová objednávka na zmenu, alebo úpravu stránky a

vzťahuje sa na ň u cena za dielo pod ľa č lánku 4 ods. 2. a 3. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa na
novú objednávku na zmenu alebo úpravu stránky vz ťahujú primerane.
Článok 9 - Autorské práva
1.

Zhotovite ľ je majite ľom implementovaného softvéru. Zhotovite ľ poskytuje služby implementácie
softvéru (nastavenie, inštalácia, zmeny), ktoré mu povo ľuje príslušná licencia softvéru.
Zodpovednos ť za dodržanie autorských práv pri implementácii softvéru nesie zhotovite ľ alebo
jeho subdodávatelia.

2.

Zodpovednos ť za právnu č istotu a dodržiavanie autorských práv a práv vyplývajúcich z duševného
vlastníctva materiálov (textov, obrázkov, po č íta čových programov, animácií, prezentácií, a iných
zdrojov) dodaných objednávate ľom nesie objednávate ľ.

3.

Objednávate ľ zaplatením celej ceny za dielo nadobudne výlu čné právo používa ť dieio ako
webové sídlo. Akéko ľvek iné použitie diela alebo jeho časti podlieha písomnému súhlasu
zhotovite ľa, pri čom za každé takto odsúhlasené použitie má zhotovite ľ nárok na primeranú

4.

odmenu.
Zhotovite ľ sa zaväzuje, že neudelí súhlas na použitie diela alebo jeho časti tretím osobám bez
písomného súhlasu objednávate ľa.

Článok 10 - Odstúpenie od zmluvy
1. Zhotovite ľ 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 stránky, jej 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
b.
c.

obsah, vyhotovenie, alebo úrove ň zobrazenia je v rozpore s dobrými mravmi,
objednávate ľ aj napriek predchádzajúcej písomnej výzve porušuje ustanovenia tejto
zm luvy,
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 sídla ak by taká nezhoda mohla
spásobiť narušenie podstatných úžitkových vlastností sídla jeho funk č nosť, kvalitu a
úrove ň zobrazenia, alebo funk čnosť iných aplikácií použitých pri tvorbe sídla a

objednávate ľ na použití takého softvéru, alebo komponentov na ďalej trvá.
2. Objednávate ľ je oprávnený odstúpi ť od zmluvy, ak:
a. zhotovite ľ riadne neodovzdal dielo v lehote pod ľa č lánku 3.,
b.

zhotovite ľ napriek predchádzajúcej písomnej výzve porušuje ustanovenia tejto zmluvy.

Článok 11 - Závere č né ustanovenia
1.

Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými

2.

stra na mi.
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia Obchodným
zákonníkom a ostatnými právnym predpismi platnými na území 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

nahradi ť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu ú čelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany
sledovali v čase jej podpisu.
S. Táto zmluva nadobúda platnos ť a ú č innosť d ň om podpisu obomi zmluvnými stranami.
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 č ítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skuto č nej váli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumite ľne a úpine slobodne prejavili,
na dákaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Brne,

V Nitre,

d ň a•

d ňa• ........................

zhotovite ľ

objednávate ľ

Jan Jan ča

Príloha č . 1: Technická a obsahová špecifikácia diela - webového sídla
Nefunkcionálne požiadavky
• Kvalitný grafický návrh konzultovaný so zadávate ťom
• Zjednodušený layout pre mobilné zariadenia
• Sídlo musí spÍň a ť štandardy v súiade s Výnosom MF SR č . 312/2010 Z. z. o štandardoch pre
informa č né systémy verejnej správy a aktuálnom znení
• Sídlo musí byť pine funkč né v aktuálnych verziách prehliada čov
• Sídlo musí sp ĺň ať štandardy W3C konzorcia
• Zverejnené texty majú by ť definované v relatívnych jednotkách (em) a je možné upravi ť ich
ve ľkosť pomocou štanda rdných nástrojov internetového prehliada ča
• Sídlo musí spl ň ať štandardy pre Blind Friendly web
• Sídlo musí spl ň ať test Google PageSpeed lnsights (hodnotenie v zelenom pásme, bez chýb)
• Redukovaná anglická verzia

Funkcionálne požiadavky
• Administratívna konzola s pinou funkcionalitou a technickou podporou
• Viacpoložkové dvojúrov ň ové menu
• Úložisko elektronických textov, fotografií a videosúborov s možnos ťou ich prezerania
• Systém založený na moduloch a blokoch s možnos ťou ich editácie a vytvárania svojmocne
zadávate ľom (zobrazovanie blokov na úvodnej, ostatných a definovanej stránke)
• Možnosť vytvára ť databázu hercov s definovanými metaúdajmi o hercovi
• Možnosť vytvára ť databázu hier s definovanými metaúdami, aktívne prepojenie (m:n) na
databázu hercov, aktívne prepojenie na fotogalériu, videogalériu, komfortná editácia údajov
o hre, zadávanie údajov aj mimo č íselník. Repertoár sa delí na Pripravujeme, Aktuálne,
Archív, Zlatý fond. Špeciálne stavy hry sú Predpremiéra, Prvá premiéra, Druhá premiéra,
Derniéra.
• Možnosť vytvára ť databázu predstavení s definovanými metaúdajmi, aktívne prepojenie na
hry
• Možnosť vytvára ť databázu sponzorov, aktívne prepojenie na hry
• Generovanie týždenného programu, resp. kompletného programu (online + pdf) s funkciami
vyh ľadávania a filtrovania.

Príloha č . 2: Cenník dopinkových služieb
Mésíč ní provoz webové prezentace

EUR (bez DPH)

Hostování prezentace v datacentru Cognito.CZ (objem dat do 2 GB)

22,-/mésíc

Navýšení objemu dat prezenatce o 1 GB

5,-/mésíc

Dohled, zálohování, helpdesk 24/7

22,-/mésíc

Základní ceník prací Cognito.CZ

EUR (bez DPH)

Další úpravy (programování, grafické, editorské práce)

37,-/hod.

Zvýhodnéná kreditní hodina na servisní práce

33,-/hod.

SSL serverový certifikát pro doménu

od 37,-/rok

Nákup, prodloužení domény, správa DNS

od 9,-/rok

Nabídka nad rámec pvodních požadavk

EUR (bez DPH)

Modul časopis divadla

185,-

Modul a konfigurace modulu pro hromadné rozesílání
emailú + čtyŕi šablony

740,-

Modul eshop

370,-

Zajišténí pevodu obsahu stávajícího webu na web nový
Finální cena za p ŕevod obsahu se sníženou hodinovou sazbou za editorské práce je 2410 EUR.
Kalkulace vychází z níže uvedené tabuiky.
1 položka (h)

hodin

počet
herci

41

30,75

0,75

partne ŕi

35

17,5

0,5

stránky, menu

30

15

0,5

repertoár, inscenace

21

14,7

0,7

archiv inscenací

30

21

0,7

1

3

3

program

101,95
Snížená cena za 1 h (K č)

650

Suma

66268

VEUR

2410,-

