ZMLUVA
o poskytovaní, odbere a využívaní spravodajského servisu,
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
Čl. 1
Zmluvné strany
Odberateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Sídlo: Mamateyova 17, 850 05 Bratislava
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sa, vložka č. 3602/B
Zastúpený: Ing. Marcelom Foraiom, MPH, predsedom predstavenstva
IČO: 35 937 874
DIČ: 2022027040
IČ DPH: SK2022027040
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu: 7000182424/8180
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy: Mgr. Petra Balážová, vedúca referátu
komunikácie
(ďalej len „odberateľ“)
a
Dodávateľ:
Sídlo:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ................, oddiel: .........., vložka č..............
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy:
(ďalej len „dodávateľ“)
uzatvárajú túto Zmluvu o poskytovaní, odbere a využívaní spravodajského servisu,
v zmysle ustanovenia § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, ako výsledok verejného
obstarávania (ďalej len „zmluva“).
Čl. 2
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom zmluvy je, záväzok dodávateľa, poskytovať spravodajský servis z kategórie

domáceho a ekonomického spravodajstva, ktorý pokrýva územie Slovenskej republiky.
2.1.1 Pre potreby tejto zmluvy sa za spravodajský servis (ďalej len „servis“) považuje súbor
príspevkov, ktoré sú tvorené autorskými dielami, vytvorenými zamestnancami, alebo
spolupracovníkmi dodávateľa, ktoré reagujú na aktuálnu spoločenskú situáciu
v rozsahu dodávaného servisu v zmysle článku 2.1.

Čl. 3
Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby užívateľ mohol vyhľadávať jednotlivé správy na
základe kľúčového slova, vrátane archívu (databáz) až do roku 2009.
3.2 Odberateľ sa zaväzuje informácie získané z dodaného tlačového servisu využívať
výlučne pre potreby svojej vlastnej činnosti, pričom nebude správy v pôvodnom rozsahu
publikovať, resp. sprístupňovať tretím osobám.
3.3 Dodávateľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie zákona č. 618/2003 Z. z. autorskom práve
a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Najmä uzatvoriť zmluvy s
držiteľmi autorských práv k plneniam špecifikovaným v článku 2.1, ktoré majú charakter
diela, podľa autorského zákona.
3.4 Predmetom tejto zmluvy je taktiež (i) záväzok odberateľa uhradiť dodávateľovi cenu za
poskytnuté služby v zmysle článku 5.1 tejto zmluvy.
3.5 Ustanovenia článku 3.2 sa primerane použijú i pri nakladaní s prístupovými údajmi do
servisu.
3.6 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o
ktorých sa dozvedeli v súvislosti s plnením tejto zmluvy, príslušné ustanovenia zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) však nie sú týmto článkom dotknuté.
Čl. 4
Spôsob čas a miesto plnenia
4.1 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať servis, definovaný v článku 2.1, prostredníctvom siete
internet na vlastnom internetovom portáli. Aplikácia musí umožňovať autorizovaným
užívateľom 24 hodinový (nonstop) prístup k servisu.
4.2 Dodávateľ je povinný dodať užívateľské mená a hesla (ďalej len „prístupové údaje“),
prostredníctvom ktorých, môžu poverení zamestnanci odberateľa pristupovať k servisu.
Prístupové údaje musia povoľovať prihlásenie v rovnakom čase aj z viacerých počítačov
(ďalej len „multilicencia“) a to aj mimo lokálnej siete odberateľa. Ak technické možnosti
dodávateľa neumožňujú, aby s rovnakým menom a heslom užívateľa pristupovalo
k servisu viacero účastníkov naraz, je dodávateľ povinný vytvoriť dostatočný počet, avšak
najviac 50 prístupových údajov pre zamestnancov odberateľa, ktorí vzhľadom na
charakter práce prístup do tlačového servisu potrebujú.
Čl. 5
Cena a platobné podmienky
5.1 Cena za poskytovanie predmetu , definovaného v článku čl. 2 je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov v spojení s vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, vo výške XXX EUR bez DPH mesačne za
multilicenčný prístup, bez ohľadu na počet publikovaných správ v príslušnom servise.
K cene bude fakturovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov.
5.2 Cenu za poskytnuté služby bude dodávateľ účtovať mesačne, a to spätne, vždy
najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, formou faktúry (daňového dokladu),
vystavenej v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Splatnosť
faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia odberateľovi.
5.3 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi, odberateľ je oprávnený faktúru vrátiť dodávateľovi. V takomto
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prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť odo
dňa doručenia opravenej alebo novo vystavenej faktúry odberateľovi .
Čl. 6
Sankcie
6.1 Odberateľ je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči dodávateľovi,
ktoré mu vznikli z dôvodu uplatnenia ručenia za daň voči odberateľovi v zmysle § 69b
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane
trov konania, ktoré mu vznikli v konaní s príslušným daňovým úradom.
6.2 Odberateľ má právo na náhradu škody, ktorá mu preukázateľne vznikla nesplnením
vlastnej daňovej povinnosti dodávateľa, platcu DPH, v zmysle § 78 zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a následne uplatnením
ručenia za daň voči dodávateľovi v zmysle § 69b tohto zákona. Odberateľ má zároveň
právo uplatniť u dodávateľa i trovy konania, ktoré mu vzniknú v konaní podľa § 69b
zákona č. 222/2004 Z. z. pred príslušným daňovým úradom.
6.3 Odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak zistí, že dodávateľ je zverejnený v
zozname osôb, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie dane z pridanej hodnoty
podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorý v zmysle § 69 ods. 15 tohto zákona
zverejňuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na portáli Finančnej správy
Slovenskej republiky. Zmluva zaniká dňom písomného doručenia oznámenia o odstúpení
od zmluvy dodávateľovi.
6.4 Ak je odberateľ v omeškaní s plnením svojho peňažného záväzku voči dodávateľovi, je
povinný zaplatiť dodávateľovi úrok z omeškania vo výške stanovenej Obchodným
zákonníkom.
Čl. 7
Trvanie zmluvy a zmena zmluvných podmienok
7.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2014 do 31.12.2014.
7.2 Pred uplynutím dohodnutej doby platnosti zmluvy možno jej platnosť ukončiť dohodou
zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez udania
dôvodov s trojmesačnou výpovednou lehotou.
7.3 Výpoveď v zmysle bodu 7.2 musí byť preukázateľne doručená druhej zmluvnej strane,
pričom výpovedná
lehota začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné meniť výlučne na základe
písomného dodatku, podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
7.5 V prípade ak dodávateľ nebude plniť riadne a včas podmienky tejto zmluvy, odberateľ ho
písomnou formou vyzve na odstránenie nedostatkov. Ak nedostatky nebudú odstránené
v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy dodávateľovi, je odberateľ
oprávnený odstúpiť od zmluvy. Zmluva zaniká dňom písomného doručenia oznámenia
o odstúpení od zmluvy dodávateľovi. V prípade ak písomnosť nie je možné doručiť,
považuje sa za oznámenú prvým dňom uloženia na pošte, alebo vrátením zásielky,
v prípade ak je adresát neznámy.
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Čl. 8
Záverečné ustanovenia
8.1 Vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, podľa
práva Slovenskej republiky.
8.2 Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, pričom 2 rovnopisy dostane odberateľ a dva
dodávateľ.
8.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
1.1.2014, po jej predchádzajúcom zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle § 47a
zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
8.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, zmluvu uzatvorili
na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave, dňa

V........................., dňa

Za odberateľa

Za dodávateľa

................................... ...........
Ing. Marcel Forai, MPH
predseda predstavenstva
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.

................................... ..
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