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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 199/09/2017/SCKSK 
 

Vizualizácia meteorologických a obrazových údajov z dátového skladu METEXXCR  
 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 

 

 

Objednávateľom: 

názov:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo   

podľa Zriaďovacej listiny: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán:              Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať  

vo veciach obchodných: Ing. Gabriela Pelikánová, investičná námestníčka 

osoba oprávnená rokovať  

vo veciach technických: Ing. Radoslav Malejčík, vedúci oddelenia informačných technológií 

IČO:    35555777 

DIČ:    2021772544 

IČ DPH:    SK 2021772544 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

číslo účtu:   7000409705/8180 

IBAN:    SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA 

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym 

krajom 

spojenie:   tel.: 055/7894933 

    fax: 055/7894936 

 

web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk (SPRÁVA CIEST KSK – ZMLUVY, ...) 

(ďalej aj „objednávateľ alebo „SC KSK“) 

 

a  

 

Poskytovateľom: 

názov:  MINEGIS s.r.o. 

sídlo:     Tibavská 1608/33, 040 18 Košice-Krásna 

Štatutárny orgán:             PaedDr. Anežka Sasváriová, konateľ 

IČO:     47 164 557  

DIČ:    2023772311 

IČ DPH:   SK2023772311 

bankové spojenie:  FIO BANKA, a.s. 

číslo účtu:   2400445462/8330  

IBAN:                                    SK19 8330 0000 0024 0044 5462                 

registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 

oddiel: Sro, vložka č.: 32331/V 

spojenie:   tel.: +421 905 880 552    

e- mail: minegis@minegis.eu 

 (ďalej aj „poskytovateľ“) 
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Čl. I. 

Preambula 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na základe vyhodnotenia zákazky s názvom: „Vizualizácia 

meteorologických a obrazových údajov z dátového skladu METEXXCR “ zo dňa 

28.09.2017 

2. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka poskytovateľa. 

 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať pre objednávateľa služby na 

vizualizáciu meteorologických a obrazových údajov z dátového skladu METEXXCR 

vrátane algoritmov na predikciu javov v rozsahu a zložení podľa objednávateľa 

a predloženej cenovej ponuky poskytovateľa t. j.: 

a) Požiadavky na funkcionalitu, softvérové a hardvérové vybavenie uvedené v Prílohe č. 

1 tejto zmluvy. 

b) Spracovanie analýzy systému na základe požiadaviek objednávateľa 

c) Dodávka a inštalácia potrebného licenčného softvéru. 

d) Dodávka a inštalácia aplikačného softvéru. 

e) Realizácia prepojenia aplikačného softvéru s dátovým skladom údajov METEXXCR. 

f) Zabezpečenie testovacej prevádzky a odstránenie nedostatkov resp. dopracovanie na 

základe pripomienok objednávateľa. 

g) Zabezpečenie školenia pre správcov a užívateľov systému. 

h) Zaškolenie správcu v rozsahu 5 hodín. 

i) Zabezpečenie riešiteľskej podpory  

j) Dodanie kompletnej užívateľskej dokumentácie 

k) Súčasťou plnenia nie je dodávka hardvérového vybavenia 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne služby v kvalite a prevedení podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve v priestoroch objednávateľa. 

3. Objednávateľ nie je povinný čerpať celý predpokladaný finančný limit podľa článku IV 

tejto zmluvy. Celková hodnota zákazky počas platnosti zmluvy bude závisieť od 

finančných možností a potrieb objednávateľa. 

4. Objednávateľ je oprávnený upraviť predpokladaný rozsah, podľa svojich skutočných 

potrieb alebo finančných možností. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ si 

neuplatní náhradu škody voči objednávateľovi z titulu ušlého zisku v prípade, ak tento 

nedodrží predpokladaný rozsah. 

5. Poskytovateľ zodpovedá za profesionálne poskytnutie služieb vo vlastnom mene, na 

svoje náklady a vlastnú zodpovednosť, s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí.  

6. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy riadne a včas a vykonané služby 

odovzdať objednávateľovi. 

7. Poskytovateľ prehlasuje, že poskytnutie služieb nie je zaťažené vecnými právami tretích 

osôb. 

8. V prípade poskytnutia služby obdobného druhu ako je predmet zmluvy špecifikovaný  v 

čl. II ods. 1, bude objednávateľ po dobu platnosti tejto zmluvy rokovať s poskytovateľom 

o cene a o ostatných podmienkach. Pokiaľ dôjde k dohode o predmete, cene a ostatných 

podmienkach, zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria dodatok k tejto zmluve, ktorý 

nesmie prekročiť  limit zákazky s nízkou hodnotou platného v čase vyhlásenia zákazky. 
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III. 

Termín plnenia 

 

1. Termín plnenia: do 29.03.2018 od účinnosti tejto zmluvy. 

2. Miestom plnenia podľa tejto zmluvy je, Ostrovského 1, 040 01 Košice – Riaditeľstvo SC 

KSK. 

3. Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi existenciu dôvodov, ktoré 

bránia alebo sťažujú poskytnutiu služby, a ktorých následkom môže byť omeškanie sa 

poskytovateľa s poskytnutím služby. 

4. Poskytovateľ zodpovedá za to, že služby budú poskytnuté v súlade s ustanoveniami tejto 

zmluvy, v požadovanej kvalite a dohodnutom termíne. 

5. Poskytovateľ podľa tejto zmluvy je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať 

s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy 

STN EN a povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými 

podkladmi objednávateľa. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje, že umožní poskytovateľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebnú 

súčinnosť, spočívajúcu v oprávnených požiadavkách napr. najmä pri odovzdávaní 

doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenie 

tejto zmluvy. Nedodržanie tejto potrebnej súčinnosti za strany objednávateľa, ktoré 

preukázateľne spôsobí zdržanie poskytovania služby, oprávňuje poskytovateľa k podaniu 

návrhu úpravy plnenia predmetu zmluvy 

7. Poskytovateľ pri odovzdaní poskytnutej služby odovzdá objednávateľovi doklad 

o poskytnutí služby, na ktorom uvedie údaje o vykonaných postupoch pri poskytnutí 

služby. Poskytnuté služby a doklad o poskytnutí služby bude odovzdaný poverenému 

zamestnancovi objednávateľa, ktorý prevzatie potvrdí podpisom. 

8. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonávať kontrolu poskytovaných služieb. 

9. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie služieb v prípade, ak preberané služby 

nespĺňajú kvalitatívne požiadavky. 

 

 

Čl. IV. 

Cena 

 

1. Cena za poskytovanie služieb v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona 

č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa výzvy a predloženej 

ponuky. Jednotkové ceny služieb uvedených v Prílohe č. 1 sú maximálne a záväzné počas 

platnosti zmluvy. 
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2. Cena za poskytovanie služieb v rozsahu podľa čl. II a predloženej ponuky: 

P. 

č. 

Názov položky Množstvo 

človekohodín 

 

Cena za 

mernú 

jednotku(čh) 

Cena  spolu bez 

DPH                    

1 
Analýza požiadaviek na funkcionalitu 

systému 

   

2 
Realizácia a dodávka aplikačného 

systému 

   

3 
Inštalácia    

4 
Realizácia prepojenia aplikačného 

softvéru s dátovým skladom údajov 

METEXXCR 

   

5 Testovacia prevádzka    

6 Školenia pre správcov a užívateľov 

systému 

   

Celková cena  za predmet zákazky bez DPH 49 484,00 

DPH 20 % 9 896,80 

Celková cena  za predmet zákazky s DPH  
59 380,80 

 

3. K cene bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase 

fakturácie. 

4. Dopravné náklady na miesta plnenia služieb sú zahrnuté v jednotkových cenách 

poskytnutých služieb 

 

Čl. V. 

Platobné podmienky 

 

1. Poskytovateľ služieb zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude poskytnutý podľa 

platných technických predpisov, STN a tejto zmluvy a nebude mať žiadne nedostatky, 

ktoré by bránili jeho užívaniu. 

2. Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. IV tejto zmluvy bude faktúra vyhotovená 

poskytovateľom. Faktúru za predmet zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje vystaviť po 

splnení predmetu zmluvy na základe vyhotoveného dokladu o poskytnutí  

objednávateľom bez vád. 

Doklad o poskytnutí bude tvoriť prílohu faktúry. 

3. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje: 

- označenie, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo, 

- číslo zmluvy, číslo faktúry, 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

- fakturovanú sumu. 

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ 

je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi do 3 pracovných dní na doplnenie a poskytovateľ 

je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej 

faktúry objednávateľovi. 

5. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia 
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Čl. VI. 

Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu 

1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovené v súlade 

s ustanoveniami tejto zmluvy, bude funkčný v rozsahu, v kvalite a za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve. 

2. Poskytovateľ nezodpovedá za vadu, ktorá vznikne na predmete zmluvy, resp. jeho časti, 

ak táto vada je spôsobená objednávateľom alebo tretími osobami alebo udalosťami 

nezávislými od poskytovateľa. 

3. Poskytovateľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím 

podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a poskytovateľ ani pri vynaložení všetkej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľ a ten na 

ich použití trval. 

4. Záručná doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa riadneho 

odovzdania predmetu zákazky.  
5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zákazky, že počas záručnej doby je 

objednávateľ oprávnený žiadať len odstránenie vád a poskytovateľ je povinný bezplatne 

odstrániť vady, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ nie je oprávnený 

požadovať v dôsledku vád zľavu z ceny predmetu zákazky. 
6. Objednávateľ sa zaväzuje prípadné vady reklamovať bezodkladne po ich zistení 

v písomnej forme, najneskôr však do 3 dní. Reklamáciu možno v uvedenej lehote 

uplatniť aj elektronickými prostriedkami alebo telefonicky, v takomto prípade reklamáciu 

uplatní objednávateľ písomne najbližší nasledujúci pracovný deň.  

7. V prípade reklamácií (výpadku, nefunkčnosti systému) je poskytovateľ povinný prijať 

nahlásený problém (mailom, telefonicky) do 24 hod od nahlásenia. Pod „prijatím“ sa 

rozumie potvrdenie, vyrozumenie že je informovaný o vzniknutom probléme. Do 48 hod 

je povinný reagovať návrhom akým spôsobom bude vzniknutú situáciu riešiť. Čas 

riešenia situácie bude podľa závažnosti poruchy dohodnutý oboma stranami dodatočne. 

8. Poskytovateľ sa zaväzuje reklamáciu vybaviť riadne a včas podľa tejto zmluvy a uhradiť 

objednávateľovi všetky náklady spojené s likvidáciou škody, ktorá vznikla v priamej príčinnej 

súvislosti s poruchou nefunkčnosti vizualizačného systému. 

 

Čl. VII. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Objednávateľ sa zaväzuje určiť zodpovedného zamestnanca, ktorý bude zabezpečovať 

nevyhnutnú súčinnosť pri realizácií predmetu zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť v rozsahu, ktorý je 

potrebný pre plnenie záväzkov poskytovateľa  podľa tejto zmluvy. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť minimálne 

v nasledovnom rozsahu: 

 vytvoriť podmienky pre riadne poskytnutie plnení poskytovateľa podľa tejto zmluvy, 

 zabezpečiť v primeranom čase prítomnosť oprávnenej osoby kompetentnej preberať 

plnenia v zmysle tejto zmluvy, 

 zabezpečiť primeranú súčinnosť svojich zamestnancov pri poskytovaní plnení podľa 

tejto zmluvy. 

4. Poskytovateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy postupovať so všetkou odbornou 

starostlivosťou.  

5. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať pri plnení tejto zmluvy všetky všeobecne záväzné 

právne predpisy. 
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6. Poskytovateľ zaobchádza so všetkými vecami a informáciami, ktoré obdrží v súvislosti 

s plnením tejto zmluvy ako s dôvernými a bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa nesmie takéto veci alebo informácie sprístupniť tretej osobe. 

 

Čl. VIII. 

Porušenie zmluvných povinností a jeho následky 

1. Pri nedodržaní termínu plnenia poskytovateľom, je objednávateľ služieb oprávnený 

účtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny poskytovaných služieb 

za každý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania poskytovateľa s poskytnutím objednanej služby je objednávateľ 

oprávnený účtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny služby za 

každý začatý deň omeškania. 

3. Popri nárokoch ustanovených v tomto článku má poskytovateľ a objednávateľ nárok na 

náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená porušením resp. zanedbaním povinností druhou 

zmluvnou stranou 

4. V prípade podstatného porušenia zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy 

odstúpiť, ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, 

čo sa o tomto porušení dozvedela. Zmluvné strany považujú porušenie zmluvy za 

podstatné v týchto prípadoch: 

- nedodržanie jednotkových cien poskytnutých služieb podľa čl. IV tejto zmluvy , 

- nedodržanie termínu plnenia podľa  čl. III. tejto zmluvy 

5. V prípade, že dôjde k porušeniu zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili 

ako podstatné, platia pre odstúpenie od zmluvy príslušné ustanovenia Obchodného 

zákonníka. 

6. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane.  

 

Čl. IX. 

Platnosť a ukončenie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 29.03.2018 odo dňa nadobudnutia 

účinnosti zmluvy s možnosťou jej predĺženia po vzájomnej dohode oboch zmluvných 

strán, maximálne do vyčerpania finančného limitu vo výške 49 999,99 Eur bez DPH 

zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Táto zmluva zaniká: 
- písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 
- zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 
- písomným odstúpením od zmluvy v prípadoch podľa článku VIII zmluvy alebo 

v ďalších prípadoch uvedených v zmluve. 
 

 

Čl. X. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

2. Prílohou tejto zmluvy je:  

Príloha č. 1-Požiadavky na funkcionalitu, hardvérové a softvérové vybavenie 
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3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe 

predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán, formou očíslovaných písomných 

dodatkov. 

4. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej strany 

previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 

5. Ostatné zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

po dve (2) vyhotovenia. 

 

 

V Košiciach, dňa: 24.10.2017               V Košiciach, dňa: 16.10.2017 

 

Za objednávateľa:                  Za poskytovateľa: 
 

 

 

__________________________   ___________________________ 

Ing. Zoltán Bartoš    PaedDr. Anežka Sasváriová 

       riaditeľ      konateľ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


