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ZMLUVA O DODANÍ DOKUMENTÁCIE 

uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.  

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

 

1.1.  Obchodné meno: Bratislavská integrovaná doprava, a. s. 

 Sídlo: Jašíkova 2, Bratislava 821 03 

 IČO: 35 949 473  

 Zápis: Obchodný register OS BA I, odd.: Sa, vložka č. 4799/B 

 DIČ: 2022045894  

 IČ DPH: SK2022045894  

 Štatutárny orgán: 

 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

Ing. Marian Rovenský - predseda predstavenstva 

JUDr. Daniela Šurinová - člen predstavenstva 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 

SK31 0900 0000 0002 7563 9495 

   

 (ďalej len „objednávateľ”) 

 

 

1.2.  Obchodné meno: 858 Project s. r. o. 

 Sídlo: Hlavná 1650/52, Stropkov 091 01 

 IČO: 46 493 557 

 Zápis: Obchodný register OS Prešov, odd.: Sro, vložka č. 25338/P 

 DIČ: 2023399004 

 IČ DPH: SK2023399004 

 Štatutárny orgán: Dominik Gula - konateľ 

 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s. 

 IBAN: SK63 0900 0000 0050 4704 8549 

  

(ďalej len „dodávateľ”) 

 

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa spracovať objednávateľovi dokumentáciu 

špecifikovanú v bode 2.2 tohto článku zmluvy riadne, v dojednanom termíne a za dohodnutých 

podmienok uvedených v  tejto zmluve a písomných špecifikácií objednávateľa, a záväzok 

objednávateľa za spracovanú dokumentáciu zaplatiť dodávateľovi odmenu vo výške a za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2.2 Dokumentáciou sa na účely tejto zmluvy rozumejú: 

a) podklady a špecifikácia technického riešenia komplexného systému zloženého z viacerých 

častí, ktorými sú najmä: 
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o Dátové centrum, v ktorom budú uložené a spravované najmä dáta o cestovných 

poriadkoch dopravcov zapojených do IDS BK, a ktoré bude pripravené na integráciu 

s rôznymi ďalšími nadstavbovými systémami a systémami dopravcov; 

o Multimodálny vyhľadávač cestovných spojení, ktorý bude čerpať dáta z dátového 

centra a podľa definovaných algoritmov bude vyhľadávať cestovné spojenia, a ktorý 

bude existovať vo forme webovej aplikácie a mobilnej aplikácie; 

o Systém na predaj cestovných lístkov, ktorý bude nadstavbou vyhľadávača 

cestovných spojení, pomocou ktorého bude možné predávať cestovné lístky 

prostredníctvom platobných kariet, pričom tento systém bude existovať vo forme 

webovej aplikácie a mobilnej aplikácie; 

a ktoré budú východiskovými požiadavkami v rámci uskutočnenia postupu podľa zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov; 

b) iné s predmetom súvisiace podklady podľa špecifikácií objednávateľa; 

(ďalej len „dokumentácia”). 

 

 

Článok 3 

Spôsob dodania dokumentácie 

 

3.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať dokumentáciu v termíne plnenia a v rozsahu uvedenom v tejto 

zmluve a v zmysle konkrétnych špecifikácií objednávateľa. 

3.2 Dodávateľ zodpovedá za technickú realizovateľnosť predmetu zmluvy podľa vypracovanej 

dokumentácie. Dodávateľ je povinný objednávateľa upozorniť na vhodnosť, resp. nevhodnosť 

požiadaviek, či pokynov objednávateľa vplývajúcich na vypracovanie dokumentácie. Keď bude 

objednávateľ trvať na týchto pokynoch napriek upozorneniu dodávateľa, dodávateľ nenesie 

zodpovednosť za tieto časti dokumentácie.  

3.3 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých skutočnostiach rozhodných 

pre spoluprácu podľa tejto zmluvy a skutočnostiach, ktoré sú významné pre splnenie povinností 

zmluvných strán podľa tejto zmluvy, najmä o skutočnostiach ktoré môžu byť významné pre 

rozhodovanie zmluvnej strany v súvislosti s touto zmluvou a/alebo o dôvodoch, ktoré zmluvnej 

strane bránia riadne a včas splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, a to bez zbytočného 

odkladu odkedy sa o nich zmluvná strana dozvedela. Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľa 

informovať o stave vypracovania dokumentácie kedykoľvek na požiadanie objednávateľa. 

3.4 Dodávateľ sa zaväzuje o rozsahu vypracovanej dokumentácie a skutočne strávenom čase viesť 

písomnú evidenciu (ďalej len „výkaz prác“) za každý kalendárny mesiac. Výkaz prác musí byť do 

10 dní po ukončení kalendárneho mesiaca predložený objednávateľovi na pripomienkovanie. Po 

schválení výkazu prác vystaví dodávateľ faktúru, pričom schválený výkaz prác bude 

neoddeliteľnou súčasťou faktúry podľa čl. 5 bodu 5.5 tejto zmluvy. 

3.5 Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach tykajúcich sa objednávateľa, o 

ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením predmetu podľa tejto zmluvy a ktoré nemožno v 

záujme objednávateľa oznamovať tretím osobám. 
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Článok 4 

Termín plnenia  

 

4.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať dokumentáciu do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy. O odovzdaní dokumentácie bude spísaný preberací protokol podpísaný oboma 

zmluvnými stranami.  

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať dodávateľovi súčinnosť potrebnú na vypracovanie 

dokumentácie, najmä uviesť konkrétne požiadavky a pokyny na vypracovanie dokumentácie. 

Objednávateľ má dodávateľovi poskytovať súčinnosť bez zbytočného odkladu. Ak objednávateľ 

nebude dodávateľovi poskytovať potrebnú súčinnosť, predlžuje sa termín plnenia o čas, kedy si 

objednávateľ neplnil svoju povinnosť a dodávateľ sa tým nedostáva do omeškania s termínom 

plnenia. Dodávateľ sa taktiež nedostáva do omeškania z dôvodu dodatočných požiadaviek 

objednávateľa na úpravu, doplnenie alebo inú zmenu už vypracovanej dokumentácie alebo jej 

časti.  

4.3 Dodávateľ je oprávnený odovzdať dokumentáciu aj pred uplynutím tejto lehoty a objednávateľ je 

povinný ju prevziať. 

 

Článok 5 

Cena a platobné podmienky 

 

5.1 Zmluvnými stranami dohodnutá výška odmeny predstavuje sumu 20,- eur bez DPH (slovom: 

dvadsať eur) za každú aj začatú hodinu vypracovania dokumentácie. Predpokladaný rozsah práce 

je 200 hodín.  

5.2 Zmluvnými stranami dohodnutý maximálny rozsah odmeny za vypracovanie dokumentácie 

predstavuje sumu vo výške 5.000,- eur bez DPH (slovom: päťtisíc eur). 

5.3 Ceny v zmysle tejto zmluvy sa navyšujú o sadzbu DPH podľa jej aktuálnej výšky v zmysle 

platných a účinných predpisov. 

5.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať dodávateľovi odmenu mesačne na základe vystavených 

a doručených faktúr, a to bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa uvedený v záhlaví tejto 

zmluvy do lehoty splatnosti uvedenej na príslušnej faktúre. Dodávateľ vystaví faktúru najneskôr 

do 5. kalendárnych dní od schválenia výkazu prác za kalendárny mesiac, za ktorý sa uhrádza 

odmena.  

5.5 Splatnosť faktúr je zmluvnými stranami dohodnutá na 30 dní odo dňa ich doručenia 

objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 74 zákona č. 222/2004 

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak vo faktúre budú 

uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti a podmienky, je to 

dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie; pri uplatnení tohto postupu sa 

objednávateľ nedostáva do omeškania s plnením; nová lehota splatnosti začne plynúť až po 

doručení novej faktúry bez nedostatkov. Záväzok zaplatiť cenu za vykonanie predmetu zmluvy je 

v súlade s Obchodným zákonníkom splnený až pripísaním peňažných prostriedkov na účet 

dodávateľa. 

Článok 6 

Doba trvania zmluvy a spôsob jej ukončenia 

 

6.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 30.09.2017.  
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6.2 Zmluvu je možné ukončiť: 

a. dohodou strán ku dňu uvedeného v písomnej dohode; 

b. odstúpením jednej zo zmluvných strán. 

6.3 Ak objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením ktorejkoľvek oprávnene fakturovanej sumy o 

viac ako 15 dní a/alebo nebude opakovane poskytovať potrebnú súčinnosť pre vykonanie 

predmetu tejto zmluvy podľa čl. 4 bod 4.2 tejto zmluvy, dodávateľ má právo odstúpiť od tejto 

zmluvy.  

6.4 Ak dodávateľ bude v omeškaní s vypracovaním dokumentácie o viac ako 15 dní podľa bodu čl. 4 

bodu 4.1 tejto zmluvy, objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

6.5 Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného vyhotovenia tohto úkonu druhej 

zmluvnej strane.  

6.6 Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok dodávateľa na úhradu odmeny za vypracovaný 

rozsah dokumentácie ku dňu účinnosti odstúpenia a nárok objednávateľa na dodanie 

vypracovaného rozsahu dokumentácie ku dňu účinnosti odstúpenia. 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

7.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného 

očíslovaného dodatku, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

7.3 Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

7.4 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží dodávateľ 

a dve vyhotovenia obdrží objednávateľ. 

7.5 V prípade akejkoľvek zmeny identifikačných údajov zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto 

zmluvy, sú zmluvné strany povinné túto skutočnosť vopred písomne oznámiť druhej zmluvnej 

strane. 

7.6 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva je podpisovaná podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v 

tiesni alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, že si ju riadne prečítali a súhlasia 

s celým jej obsahom. 

7.7 Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, neplatnosť, alebo 

neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení 

zmluvy, ani samotnej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné alebo neúčinné 

ustanovenie bez zbytočného odkladu nahradia tak, aby bol v čo najväčšom možnom rozsahu 

dosiahnutý účel, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy sledovali neplatným alebo neúčinným 

ustanovením. Obdobne budú zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z 

ustanovení tejto zmluvy je nevykonateľné. 
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7.8 Akékoľvek prípadné spory tykajúce sa tejto zmluvy alebo inak súvisiace s touto zmluvou budú 

riešené prednostne rokovaním a dohodou zmluvných strán. 

 

 

V Bratislave,  dňa __________ V Bratislave,  dňa __________ 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Marian Rovenský  

predseda predstavenstva 

Bratislavská integrovaná doprava, a. s. 

Objednávateľ 

 

 

 

 

_______________________________ 

JUDr. Daniela Šurinová  

člen predstavenstva 

Bratislavská integrovaná doprava, a. s. 

Objednávateľ 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Dominik Gula  

konateľ 

858 Project s. r. o. 

Dodávateľ 

 

 

 

 
 


