Zmluva o dielo č. 201505
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany
1.1. Názov:
Sídlo:
Zapísaná:

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
Strojárenská 3, 040 01 Košice
v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby
číslo OVVS/10/2003
IČO:
312 57 402
DIČ:
202 173 4902
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
0447192002/5600
Zastúpená:
Ing. Jaroslav Tešliar, CSc., riaditeľ
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Šuľak

(ďalej len „objednávateľ“)
a
1.2. Názov:
iDnuk, s. r. o.
Sídlo:
Sládkovičova 38, 080 01 Prešov
Zapísaná:
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, vložka č. 22045/P
IČO:
44 945 558
DIČ:
2022903674
Bankové spojenie: Poštová banka, a.s.
Číslo účtu:
20310719/6500
Zastúpená:
Ing. Martin Kundrát, konateľ
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Čl. 2
Predmet plnenia
2.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo podľa tejto zmluvy a záväzok
objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie.
2.2 Predmetom diela je spolupráca na tvorbe dokumentu s pracovným názvom Priority zdravotnej
politiky Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) 2016 – 2020 v rozsahu a štruktúre
uvedenom v odsekoch 3 a 4 tohto článku.
2.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za spracovanie kapitol, ktorých obsahom bude:
a) Financovanie zdravotníctva
b) Ambulancia záchrannej zdravotnej služby (RZP, RLP, RLP s vybavením mobilnej
intenzívnej jednotky, vrtuľníková ZZS
c) Porovnanie verejnej minimálnej siete a skutočnej regionálnej siete poskytovateľov
ambulantnej zdravotnej starostlivosti v KSK
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d) Porovnanie verejnej minimálnej siete a skutočnej regionálnej siete poskytovateľov
ústavnej zdravotnej starostlivosti v KSK
e) Zdravotnícki pracovníci
f) Zhrnutie a analýza problémov resp. SWOT analýza
g) Strategická časť – oblasti, ciele a priority
2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odborne spolupracovať aj pri tvorbe ostatných kapitol (legislatíva
v oblasti zdravotníctva, sociálno-demografická charakteristika kraja, inštitúcie pôsobiace
v zdravotníctve, sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v KSK, výkon kontroly a dozoru
v zdravotníctve) a zároveň sa aktívne zúčastniť na predstavení a diskusii s relevantnými
aktérmi vo forme okrúhlych stolov (min. 2x).
Čl. 3
Čas plnenia
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia priebežne do 31.12.2015x.
Predbežný harmonogram dodania jednotlivých kapitol:
Kapitola
Termín
Financovanie zdravotníctva
Do 31.8.2015
Ambulancia záchrannej zdravotnej služby (RZP, RLP, RLP s vybavením
Do 31.8.2015
mobilnej intenzívnej jednotky, vrtuľníková ZZS
Porovnanie verejnej minimálnej siete a skutočnej regionálnej siete
Do 31.8.2015
poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v KSK
Porovnanie verejnej minimálnej siete a skutočnej regionálnej siete
Do 31.8.2015
poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v KSK
Zdravotnícki pracovníci
Do 31.8.2015
Zhrnutie a analýza problémov resp. SWOT analýza
Do 15.10.2015
Strategická časť – oblasti, ciele a priority
Do 15.12.2015
3.2 Dodržanie vyššie uvedených termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím
spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v
dojednanom termíne. Termíny je možné v odôvodnených prípadoch zmeniť na základe
písomného súhlasu objednávateľa.
3.3 Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia – sídle objednávateľa.
Čl. 4
Cena za dielo a jej splatnosť
1. Cena za riadne vykonanie diela podľa čl. II. ods. 2 tejto zmluvy je 3 500 EUR (slovom tritisícpäťsto
EUR) súhrnne za celé dielo.
2. Objednávateľ zaplatí za dielo na základe čiastkových faktúr nasledovne:
a) sumu vo výške 2 000 EUR za spracovanie kapitol, za spracovanie ktorých je zhotoviteľ
zodpovedný splatnú po dodaní a odsúhlasení kapitol vedúcou odboru sociálnych vecí
a zdravotníctva Úradu KSK
b) sumu vo výške 1 000 EUR za odbornú spoluprácu splatnú po spracovaní a odsúhlasení
celého dokumentu kapitol vedúcou odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu KSK
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c) suma vo výške 500 EUR za aktívnu účasť na predstavení a diskusii s relevantnými aktérmi
vo forme okrúhlych stolov splatnú po ich zrealizovaní
Čl. 5
Práva a povinnosti zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne podľa článku 2 tejto zmluvy na svoje náklady a na
svoje nebezpečenstvo.
2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním časti diela aj inú osobu, pričom zodpovedá akoby
dielo vykonával sám.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil
pri vykonaní diela podľa tejto zmluvy a bez súhlasu objednávateľa ich neposkytne tretej osobe.
Čl. 6
Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi patričnú súčinnosť nevyhnutnú na riadne
vykonanie diela.
Patričnou súčinnosťou sa rozumie najmä:
• vytvoriť také podmienky spolupráce, aby zhotoviteľ mohol riadne a včas splniť svoj
záväzok,
• určiť osobu alebo osoby, ktoré budú zodpovedné za komunikáciu a poskytnutie
nevyhnutných informácií.
2. Objednávateľ je oprávnený byť informovaný o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetu
diela. Na výzvu objednávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa bez
zbytočného odkladu o skutočnom stave prebiehajúcej prípravy predmetu diela.
Článok 7
Záruka a zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené a dodané podľa podmienok dohodnutých
v tejto zmluve, že počas záručnej doby dvoch rokov odo dňa protokolárneho odovzdania
a prevzatia diela bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vyzvanie objednávateľa odstráni bez zbytočného odkladu prípadné
vady zistené počas vykonávania diela, najneskôr do 15 dní od oprávnenej reklamácie
objednávateľa.
3. Objednávateľ má právo prezrieť dodané dielo a v prípade, že bude mať zjavné vady, reklamovať
ich u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu. Ostatné vady môže objednávateľ reklamovať vtedy,
ak boli spôsobené porušením povinnosti zhotoviteľa. Objednávateľ má v prípade vád diela právo
na bezplatné odstránenie vád v dohodnutej obojstranne primeranej lehote.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené tým, že objednávateľ vykonal svojvoľné
zásahy do diela bez súhlasu zhotoviteľa.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku toho, že nedodal
zhotoviteľovi informácie ním určené a potrebné pre vykonanie diela, o ktoré zhotoviteľ požiadal,
príp. ich objednávateľ nedodal včas.
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Čl. 8
Sankcie
1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry podľa článku III ods. 2 je zhotoviteľ
oprávnený požadovať od objednávateľa poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela je objednávateľ oprávnený požadovať od
zhotoviteľa poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Čl. 9
Zánik zmluvy
1. Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
2. Zmluva môže taktiež zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán.
3. Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu písomne vypovedať, ak jedna zo zmluvných strán
opakovane porušuje ustanovenia tejto zmluvy.
4. V prípade, že nastali skutočnosti zakladajúce právo zmluvu vypovedať v zmysle porušenia vyššie
uvedených zmluvných alebo iných zákonných povinností jednou zo zmluvných strán, druhá
zmluvná strana je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť zmluvnej strane, ktorá povinnosť
porušila a dať jej 5 dňovú lehotu na odstránenie porušujúceho stavu.
5. Pokiaľ k odstráneniu porušujúceho stavu v uvedenej lehote nedôjde, je zmluvná strana
oprávnená podať písomnú výpoveď.
6. Výpoveď nadobúda účinnosť dňom doručenia druhej zmluvnej strane.
7. Ukončením zmluvného vzťahu nezbavuje žiadneho účastníka zmluvy povinnosti vysporiadať
záväzky, ktoré vznikli počas trvania zmluvy.
Čl. 10
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňovať po dohode zmluvných strán. Zmeny sa
vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú podpísané
zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú urobiť príslušné zmeny v identifikácii zmluvných strán v tejto zmluve,
pokiaľ budú potrebné v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry.
5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu
o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla byť spôsobilá priamo či nepriamo
zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu diela, je táto zmluvná strana povinná okamžite
o tejto skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť druhú zmluvnú stranu.
6. V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa ich zmluvné strany
zaväzujú riešiť bez zbytočného odkladu prioritne vzájomnou dohodou.
7. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri podpísané
rovnopisy a zhotoviteľ jeden podpísaný rovnopis.
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8. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe
pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných
podmienok a že im nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej
obsah a účinnosť. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.
V Košiciach,

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

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

Ing. Jaroslav Tešliar, CSc., za objednávateľa

Ing. Martin Kundrát, za zhotoviteľa
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