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ZMLUVA O DIELO Č. LMR Z17/2020 

 

uzatvorená dňa 10.03.2020 v Krakow, medzi  

 

 

Liptovské múzeum v Ružomberku 

so sídlom: Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok 

DIČ 2020590363, IČO 35993154  

ďalej len objednávateľ, 

zastúpený PhDr. Martin Krupa – Riaditeľ 

 

a 

AUDIOTOUR Michał Krynicki 

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszowie, Polska 

ďalej len dodávateľ,  

zastúpený Michał Krynicki - vlastník 

 

ďalej len strany. 

§ 1  

Preambula 

 

Strany zhodne vyhlasujú, že v dôsledku objednávateľom vyhláseného verejného obstarávania  

na udelenie zákazky v súlade s postupom uvedeným v čl. 39 zákona o verejnom obstarávaní (2018.1986 

v znení neskorších predpisov) na návrh, realizáciu a sprevádzkovanie aplikácie „multimediálny systém 

s audiokomentárom e-nástroj” vrátane s ním spojeného systému na riadenie obsahu CMS pre potreby 

projektu s názvom „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií 

v poľsko-slovenskom pohraničí” bola vybraná ponuka dodávateľa, v dôsledku čoho sa uzatvára táto 

zmluva. 

§ 2 

Predmet zmluvy 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje: navrhnúť, vytvoriť a sprevádzkovať aplikáciu „multimediálny systém s 

audiokomentárom e-nástroj” vrátane s ním spojeného systému na riadenie obsahu CMS pre 

potreby projektu s názvom „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych 

inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí” (ďalej len aplikácia) v súlade s ponukou, ktorá tvorí 

prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

2. Podrobný rozsah predmetu zmluvy sa nachádza v prílohe číslo 2 k tejto zmluve, ktorá obsahuje: 

Podrobný opis predmetu zákazky. 

3. Dodávateľ nesie zodpovednosť za kvalitnú realizáciu predmetu zmluvy. 

 

§ 3 

Podmienky realizácie, termín realizácie 

 

1. Dodávateľ vyhlasuje, že sa podrobne oboznámil s rozsahom tejto zmluvy, obsahom príloh, 

podmienkami realizácie, odmenou, ktorá mu prislúcha a lehotami realizácie a že voči tomuto nevznáša 
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žiadne námietky. 

2. Predmet zmluvy opísaný v §1 bude realizovaný v lehote do 30.09.2020. 

3. Dodávateľ poskytol zábezpeku riadnej realizácie zmluvy a nárokov vyplývajúcich zo záruky  

vo výške 10 % odmeny s DPH, stanovenej v § 4 ods. 1, t. j. vo výške 708,42 € (IBAN SK91 8180 0000 

0070 0048 1459) 

4. Zábezpeka riadnej realizácie zmluvy bude vyúčtované nasledujúcim spôsobom: 

- Objednávateľ uvoľní po finálnom prevzatí poslednej etapy zábezpeku vo výške 8 % hodnoty zákazky t. 

j. čiastku 566,73 €, 

- Objednávateľ uvoľní po uplynutí obdobia zábezpeky prostriedky vo výške 2 % odmeny s DPH 

stanovenej v § 4 ods. 1, t. j. čiastku 141,69 € 

 

§ 4 

Hodnota zmluvy a platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ zaplatí dodávateľovi za realizáciu predmetu zmluvy uvedeného v §1 paušálnu odmenu vo 

výške: 7 084,16 € (brutto) celková suma (slovom: sedem tisíc osemdesiatštyri eur šestnásť 

eurocentov) na základe faktúry/ účtovného dokladu vystavenej/-ného v súlade s preberacím 

protokolom. 

2. Strany sa dohodli na dátume splatnosti 30 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry/ účtovného 

dokladu/ štruktúrovanej faktúry. 

 

§ 5 

Odovzdanie predmetu zmluvy 

 

1. Prvú testovaciu verziu predmetu zmluvy sa dodávateľ zaväzuje predložiť v lehote maximálne 1 mesiaca 

od podpisu zmluvy. Testovaciu verziu musí schváliť objednávateľ, aby mohol dodávateľ vytvoriť beta 

verziu. 

2. Dodávateľ umiestni beta verziu na serveri určenom pre aplikáciu najneskôr 1,5 mesiaca pred termínom 

ukončenia zmluvy. 

3. Objednávateľ otestuje beta verziu v lehote 7 dní odo dňa jej odovzdania. Následne  

má objednávateľ právo doručiť dodávateľovi kompletný a jednoznačný výkaz zmien alebo zistených 

chýb (Výkaz zmien). Nedoručenie Výkazu zmien v stanovenom termíne znamená,  

že objednávateľ nemá v tejto veci námietky. 

4. Výkaz zmien bude zaslaný formou elektronickej alebo papierovej korešpondencie. 

5. Dodávateľ bude implementovať modifikácie a odstráni chyby uvedené vo Výkaze zmien v lehote 14 dní 

odo dňa jeho doručenia. 

6. Implementované modifikácie môžu byť založené na riešeniach navrhnutým objednávateľom  

vo Výkaze zmien alebo vyplývať zo vzájomných konzultácií subjektov. Ak objednávateľ nevyužije 

vyššie uvedenú možnosť, súhlasí s tým, že dodávateľ bude môcť interpretovať nahlásené pripomienky v 

súlade s poznatkami a s čo najväčšou starostlivosťou o riadne plnenie predmetu zmluvy. 

7. V prípade nahlásenia chyby alebo navrhnutia zmeny predmetu zmluvy zo strany objednávateľa, ktorých 

odstránenie alebo implementácia presahuje rozsah predmetu zmluvy, je dodávateľ oprávnený takúto 

opravu alebo zmenu odmietnuť. 

8. Dodávateľ predloží objednávateľovi finálnu kompletnú verziu predmetu zmluvy na serveri určenom pre 

aplikáciu v lehote do 30. 09. 2020, v tejto verzii budú zohľadnené modifikácie uvedené vo Výkaze 

zmien. 
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9. Dodávateľ po zrealizovaní predmetu zmluvy informuje o tejto skutočnosti objednávateľa,  

aby mu umožnil prevziať predmet zmluvy. Za dátum ukončenia realizácie predmetu zmluvy  

sa považuje deň podpísania preberacieho protokolu bez výhrad. 

10. Podpisom preberacieho protokolu prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k predmetu zmluvy, 

vrátane práva neobmedzeného používania. 

11. Dodávateľ je povinný predložiť informáciu o postupe realizácie predmetu zmluvy na každú žiadosť 

objednávateľa. 

12. Dodávateľ vyhlasuje, že má kvalifikáciu a skúsenosti s realizáciou podobných prác a ako podnikateľ 

zaručuje, že bude realizovať predmet zmluvy s riadnou starostlivosťou a v najvyššej kvalite. 

13. V prípade, že dodávateľ plánuje zveriť v priebehu poskytovania služby realizáciu častí predmetu 

zmluvy, ktoré vyplývajú z podrobného opisu predmetu zákazky subdodávateľovi, nezbavuje  

to dodávateľa zodpovednosti za riadnu realizáciu celého predmetu tejto zmluvy. 

14. Dodávateľ nesie zodpovednosť za bezpečnú realizáciu všetkých činností spojených s plnením zmluvy. 

Nesie občiansku zodpovednosť a zodpovednosť ako zamestnávateľ voči svojim zamestnancom, 

zmluvným partnerom, dodávateľom a aj voči tretím osobám, ktoré v dôsledku, v súvislosti alebo pri 

príležitosti realizácie zmluvy utrpeli majetkovú alebo nemajetkovú ujmu. 

15. Dodávateľ sa zaväzuje spolupracovať s objednávateľom, predovšetkým poskytovať všetky nevyhnutné 

vysvetlenia a informácie týkajúce sa realizácie predmetu zmluvy. 

 

§ 6 

Sprístupnenie aplikácie a zabezpečenie prístupu k nej 

 

1. Dodávateľ umiestni aplikáciu v internetových obchodoch Google Play a AppStore a ponechá  

ju v nich po dobu 5 rokov od dátumu prevzatia predmetu zmluvy bez výhrad týkajúcich sa porúch, teda 

do 30.09.2025. 

2. Dodávateľ ponechá aplikáciu, údaje (audio súbory, fotografie, filmy, linky, logotypy, možnosť 

zapínania a vypínania modulov) na serveri po dobu 5 rokov od dátumu prevzatia predmetu zmluvy bez 

výhrad k poruchám, teda do 30.09.2025. 

3. Dodávateľ zabezpečí správcovský panel CMS, pomocou ktorého bude objednávateľ schopný 

modifikovať a rozširovať údaje (audio súbory, fotografie, filmy, odkazy, logotypy, zapínanie  

a vypínanie niektorých modulov) uchovávané na serveri, pri čom: 

1) na komunikáciu aplikácie so serverom bude použitá technológia JSON a JavaScript, ktoré sťahujú 

informácie z databázy Firebase; 

2) správca sa bude logovať pomocou loginu a chráneného hesla; 

3) prístup bude možný z PC s operačným systémom Windows 7 a vyššími; 

 

§ 7 

Zodpovednosť za vady a záruka za akosť 

 

1. Dodávateľ poskytuje záruku zodpovednosti za vady a záruku za akosť na predmet zmluvy  

po dobu 5 rokov, počítajúc odo dňa inštalácie finálnej verzie aplikácie. 

2. Zodpovednosť za chyby sa vzťahuje na nasledujúce kategórie chýb: 

1) kritické chyby – znemožňujúce používanie predmetu zmluvy v súlade s jeho určením, 

2) podstatné chyby – významne obmedzujúce používanie predmetu zmluvy v súlade s jeho určením, 

3) bežné chyby – ostatné poruchy, ktoré nemajú vplyv na fungovanie aplikácie. 

3. Poruchu je možné nahlásiť prostredníctvom e-mailovej korešpondencie alebo telefonického kontaktu 

objednávateľa s dodávateľom. 
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4. Dodávateľ odstráni chyby v maximálnej lehote 7 pracovných dní, pri čom strany si v dobrej viere a pri 

dodržaní dobrej obchodnej praxe potvrdia začiatok odstraňovania chýb a poskytnú  

si súčinnosť pri ich odstraňovaní. 

5. V prípade, že chyby nebude možné odstrániť, môže objednávateľ zaslať dodávateľovi žiadosť 

o zníženie odmeny, nariadiť výmenu predmetu zmluvy alebo jeho časti za bezchybnú. 

 

§ 8 

Prevod autorských práv 

 

1. Dodávateľ v rámci zmluvy a na jej základe prevedie na objednávateľa všetky majetkové  

a súvisiace autorské práva vzťahujúce sa na predmet zmluvy, vrátane mobilnej aplikácie, sekvencie 

kódov, softvéru, vypracovaného scenára, nahrávok lektorov, audiokomentára, záznamu v posunkovej 

reči, ktoré v súlade s autorským právom a všetkou dokumentáciou vznikli v súvislosti s realizáciou tejto 

zmluvy. 

2. Súhlas na prevod autorských práv a práva na udeľovanie ďalších súhlasov na nakladanie, využívanie 

a realizáciu tohto práva a práv súvisiacich s autorským právom sa vzťahuje  

aj na právnych nástupcov objednávateľa a osoby, na ktoré budú prevedené autorské majetkové práva 

v celku alebo čiastočne. Dodávateľ udeľuje neodvolateľný a bezpodmienečný súhlas s tým, aby 

objednávateľ previedol autorské majetkové práva a s nimi súvisiace práva na tretie osoby ako aj s 

poskytnutím licencie. 

3. Prevod uvedených autorských majetkových práv za vzťahuje na všetky oblasti využívania uvedené 

v čl. 50 autorského zákona a najmä: 

1) na zaznamenávanie a rozmnožovanie diela - trvalé alebo časovo obmedzené rozmnožovanie 

aplikácii, vrátané softvéru, v celku aj čiastočne, s použitím akýchkoľvek prostriedkov 

a v akejkoľvek forme a rozmnožovanie v rozsahu nevyhnutnom pre implementáciu, 

zobrazovanie, automatické prispôsobovanie sa tzv. responzivitu, uchovávanie softvéru pre vlastné 

potreby objednávateľa, v súlade s jeho charakterom  

a určením, vrátane práva inštalovať, spúšťať, uchovávať a používať aplikáciu a vyhovovať jej 

kópie za účelom používania aplikácie zhodným s touto zmluvou, na archivačné účely, na účely 

výmeny chybnej kópie alebo verifikácie chýb aplikácie, 

2) v prípade nakladania s originálom alebo exemplármi, na ktorých je dielo zaznamenané, môže 

objednávateľ rozširovať ním vyhotovené kópie Softvérovej dokumentácie alebo jej časti iba pre 

vlastné potreby a aj sprístupňovať celok alebo časti v počítačových sieťach, vrátane internetu, 

3) v rozsahu úprav a šírenia diela iných ako vyššie uvedené. 

4. Dodávateľ spolu s prevodom autorských majetkových práv prevedie na objednávateľa vlastnícke právo 

k odovzdaným exemplárom nosičov a Softvérovej dokumentácii. Tento prevod  

sa uskutoční na základe zmluvy v okamihu ich odovzdania objednávateľovi bez potreby podpisovania 

dodatočných dokumentov alebo vykonávania iných úkonov a bez nároku na dodatočnú odmenu. 

5. Odmena uvedená v § 4 zahŕňa prevod autorských a príbuzných práv spolu s odvodenými právami, 

vrátane práva na zavádzanie zmien a modifikácii v celom diele alebo jeho časti a poskytnutie prípadnej 

licencie. V súvislosti s tým dodávateľovi nevzniká nárok na osobitnú odmenu. 

 

§ 9 

Licencie 

 

1. Dodávateľ zaistí, že softvér bude mať identifikačné kódy a čísla poskytovateľa licencie, ktorý  

je oprávnený poskytnúť licenciu. 
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2. V prípade softvéru dodávateľa, ktorý je súčasťou predmetu tejto zmluvy, dodávateľ poskytne 

objednávateľovi príslušné licencie v súlade s pravidlami uvedenými v tejto zmluve. 

3. Dodávateľ sa zaväzuje, že v súvislosti s plnením tejto zmluvy neporuší žiadne autorské majetkové alebo 

osobné práva, vrátane patentových práv, autorských práv a práv k obchodným značkám a iných práv 

k duševnému vlastníctvu. 

4. V prípade, že objednávateľovi bude právoplatne dokázané, že porušil autorské majetkové alebo osobné 

práva, dodávateľ vráti alebo uhradí za objednávateľa príslušné sumy tretiemu subjektu. 

5. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za porušenie autorských práv v materiáloch v podobe audio a video 

súborov, textov a iných prvkov aplikácie, ktoré mu poskytne objednávateľ. 

 

§ 10 

Odstúpenie od zmluvy 

 

Objednávateľ môže odstúpiť od celej zmluvy alebo jej časti:  

1. v prípade omeškania realizácie jednotlivých zmluvných termínov, ktoré presiahne 30 dní. 

2. po predchádzajúcej neúčinnej, výhradne písomnej výzve k riadnemu plneniu predmetu zmluvy, v ktorej 

bude stanovená dodatočná minimálne 7-dňová lehota plnenia predmetu zmluvy. 

 

§ 11 

Zmluvné pokuty 

 

1. V prípade neplnenia alebo nenáležitého plnenia zmluvy dodávateľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 2 % hodnoty odmeny s DPH stanovenej v § 4 ods. 1 tejto zmluvy,  

za každý zistený prípad neplnenia alebo nenáležitého plnenia zmluvy. 

2. V prípade nedodržania termínu plnenia zmluvy, t. j. nedodržania termínov určených v §3 z príčin na 

strane dodávateľa, dodávateľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % hodnoty odmeny 

s DPH stanovenej v § 4 ods. 1 tejto zmluvy, za každý deň omeškania. 

3. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane dodávateľa, dodávateľ zaplatí objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 20 % odmeny s DPH stanovenej v § 4 ods. 1. 

4. Dodávateľ súhlasí so znížením dohodnutej odmeny do výšky objednávateľom uplatnených zmluvných 

pokút na základe dobropisu vystaveného objednávateľom. 

5. Nie je tým dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu v zmysle 

všeobecne platných predpisov. 

 

§ 12 

Dohľad a koordinácia realizácie zmluvy  

 

1. Dohľad nad realizáciu zmluvy budú zo strany objednávateľa vykonávať: 

 1) Marta Rusnáková, e-mail: projekty@liptovskemuzeum.sk, tel. +421 918 680 212 

  

2. Dohľad nad realizáciu zmluvy bude/budú zo strany dodávateľa vykonávať:  

 1) Michał Krynicki, e-mail: mkrynicki@audiotour.pl, tel. +48 605 074 637 

 2) Michał Sobarnia, e-mail: biuro@audiotour.pl, tel. +48 510 069 421 

 

3. Strany sa dohodli, že všetky vyhlásenia vôle budú predkladať ich oprávnení zástupcovia. 
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§ 13 

Tajomstvo a dôvernosť informácií 

 

1. Všetky informácie, ktoré strany získali v súvislosti s realizáciou tejto zmluvy, môžu byť použité výlučne 

na jej realizáciu. Strany sa zaväzujú zachovať dôvernosť o všetkých uvedených informáciách. 

2. Záväzok zachovania dôvernosti neporušuje povinnosť žiadnej strany poskytovať informácie 

oprávneným orgánom, ani oprávnenia strán zverejňovať všeobecné informácie, ktoré musia byť povinne 

zverejnené na základe všeobecne platných právnych predpisov. 

3. Strany bez súhlasu druhej strany neprezradia dôverné informácie tretím osobám. 

4. Strany zabezpečia, že ich zamestnanci a tretie osoby/subjekty, s ktorými budú pri realizácii tejto zmluvy 

spolupracovať, budú dodržiavať povinnosť dôvernosti. 

 

§ 14 

Zmeny zmluvy 

 

1. Všetky zmeny zmluvy si vyžadujú písomnú formu v podobe dodatku, inak sú neplatné. 

2. Objednávateľ si vyhradzuje právo zavadzať zmeny ustanovení uzatvorenej zmluvy tykajúce sa obsahu 

predloženej ponuky, na základe ktorej bol vybraný dodávateľ, v prípade, že dôjde  

k zmene všeobecne platných právnych predpisov v rozsahu vzťahujúcom sa na realizáciu tejto zmluvy. 

3. Objednávateľ pripúšťa zmenu zmluvy v prípade potreby zavedenia zmien, ktoré budú vyplývať 

z usmernení alebo pokynov Riadiaceho orgánu programu, ktorý poskytol príspevok  

na financovanie tejto zmluvy. 

4. Objednávateľ upraví výšku odmeny určenej dodávateľovi v prípade zmeny sadzby dane z pridanej 

hodnoty, ak v období realizácie tejto zmluvy dôjde k zmene zákonnej sadzby DPH, ktorá je súčasťou 

odmeny dodávateľa, ak budú mať tieto zmeny dopad na náklady realizácie predmetu zmluvy na strane 

dodávateľa. 

5. Zmeny uvedené v ods. 4 budú zavedené na základe odôvodnenej žiadosti dodávateľa vo forme dodatku 

k zmluve. Odôvodnená žiadosť musí obsahovať kalkuláciu preukazujúcu, že zmena sadzby DPH má 

vplyv na cenu/ realizáciu predmetu zmluvy dodávateľom. 

6. Objednávateľ a dodávateľ môžu požiadať o zavedenie zmien zaslaním písomnej žiadosti obsahujúcej 

opis navrhovaných zmien a ich odôvodnenie. 

7. Objednávateľ predpokladá možnosť úpravy obsahu zmluvy v rozsahu uvedenom v bode 29 POPZ t. j.: 

7.1. v rozsahu termínu ukončenia realizácie v prípade: 

1) výskytu okolností nezávislých od dodávateľa, ktoré neumožňujú dodržať termín realizácie predmetu 

zmluvy, 

2) aktualizácie riešení z dôvodu technologického vývoja (napr. stiahnutie materiálov alebo zariadení z 

obehu); 

3) zmeny platných predpisov, ak bude v súvislosti s tým potrebné prispôsobiť obsah tejto zmluvy 

aktuálnemu právnemu stavu; 

4) mimoriadne nepriaznivých atmosférických podmienok neumožňujúcich realizáciu predmetu tejto 

zmluvy v súlade s princípmi aktuálnych technických poznatkov a platnými predpismi; 

5) vyššej moci; 

6) ozastavenia realizácie predmetu zmluvy objednávateľom z dôvodu okolností nezapríčinených 

dodávateľom.  

7) zmeny zásad alebo podmienok financovania úlohy, rozdelenia realizácie predmetu zmluvy  

na etapy. 
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V prípade zmeny termínu realizácie predmetu zmluvy môže byť tento termín predlžený maximálne 

o dobu trvania okolností, ktoré odôvodňujú takéto predlženie. 

7.2 V prípade technických riešení realizácie predmetu zmluvy: 

a) na žiadosť dodávateľa a so súhlasom objednávateľa sú prípustné zmeny technológie realizovaných 

prác v priebehu realizácie investície iba v prípade, ak je navrhnuté riešenie ekvivalentné alebo 

funkčne vhodnejšie ako to, ktoré je naplánované v súťažnej dokumentácii  

a dodávateľ si nebude uplatňovať nárok na zvýšenie zmluvnej odmeny; 

b) v prípade, že by realizácia predmetu zmluvy v súlade so súťažnou dokumentáciou zapríčinila chybnú 

realizáciu predmetu zmluvy, je prípustné zaviesť zmeny v súťažnej dokumentácii. 

7.3 V rámci zmeny rozsahu prác alebo odmeny v prípade: 

1) Výskytu okolností, ktoré zapríčiňujú zníženie rozsahu predmetu zmluvy. V prípade obmedzenia 

vecného rozsahu, ktorý je predmetom zmluvy, bude odmena dodávateľa znížená úmerne podľa toho, 

v akom rozsahu budú obmedzené práce vo vzťahu k ich celkovému rozsahu. 

2) Objednávateľ predpokladá možnosť zmeny ustanovení uzatvorenej zmluvy týkajúcich  

sa zmien ceny s DPH: v prípade zmeny sadzby DPH na práce, ktoré sú predmetom zmluvy 

v priebehu realizácie tohto predmetu zmluvy, pričom strany príslušne upravia výšku zmluvnej 

odmeny v rámci časti odmeny za práce, ktoré ešte neboli realizované ku dňu zmeny sadzby DPH. 

3) Objednávateľ predpokladá možnosť rozdelenia realizácie predmetu zmluvy na etapy –  

v takomto prípade sa úhrada dohodnutej odmeny tiež rozdelí na etapy podľa naplánovaných etáp a 

ich realizácie. 

7.4. Objednávateľ predpokladá možnosť zmien ustanovení uzatvorenej zmluvy týkajúcich  

sa zmeny zábezpeky tejto zmluvy. Zmena zohľadnená v čl. 149 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

7.5 Objednávateľ predpokladá možnosť zmien ustanovení uzatvorenej zmluvy týkajúcich  

sa rozšírenia zodpovednosti zo záruky za akosť vo forme predlženia lehoty platnosti tejto záruky 

predĺžením záručnej lehoty, ak takéto riešenie ponúkne dodávateľ. 

7.6 Objednávateľ predpokladá možnosť zmien ustanovení uzatvorenej zmluvy týkajúcich  

sa zmeny subdodávateľov v prípade: 

 zavedenia nového subdodávateľa, 

 rezignácie subdodávateľa, 

 zmeny hodnoty alebo rozsahu prác vykonávaných subdodávateľmi. 

Objednávateľ môže schváliť vyššie uvedenú zmenu po písomnom odsúhlasení zmluvy medzi 

dodávateľom a subdodávateľom v lehote14 dní od predloženia tejto zmluvy dodávateľom. 

7.7 Objednávateľ predpokladá možnosť zmien ustanovení uzatvorenej zmluvy týkajúcich  

sa spôsobu vyúčtovania zrealizovaného rozsahu v prípade: 

1) rozdelenia predmetu zmluvy na etapy, 

2) zmeny termínu realizácie predmetu zmluvy,  

3) zmien v súťažnej dokumentácii. 

 

 

§ 15 

Pozastavenie poskytovania služby 

 

1. Na čas pôsobenia vyššej moci sú pozastavené povinnosti strany, ktorá nie je schopná plniť dané 

povinností z dôvodu pôsobenia vyššej moci. 
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2. Voči zmluvnej strane, ktorá v dôsledku pôsobenia vyššej moci mešká s plnením vyplývajúcim  

zo zmluvy sa nebudú uplatňovať zmluvné pokuty a druhá zmluvná strana neodstúpi od zmluvy 

z dôvodu neplnenia zmluvných povinností. 

3. „Vyššia moc” označuje na účely tejto zmluvy udalosť, ktorá sa vyskytla nezávislé od strany, a ktorej 

táto strana nemohla pri dodržaní riadnej starostlivosti predísť a sú to predovšetkým: vojny, mimoriadne 

stavy, živelné pohromy, epidémie, obmedzenia spojené s karanténou, embargá, revolúcie, občianske 

nepokoje a stávky, požiare. 

4. Každá strana sa zaväzuje bezodkladne informovať druhú stranu o zásahu vyššej moci. Ak druhá strana 

neuvedie písomne inak, strana, ktorá zaslala informáciu, bude pokračovať v plnení svojich povinností 

vyplývajúcich zo zmluvy v takom rozsahu, v akom je to prakticky odôvodnené,  

no je tiež povinná vyvinúť alternatívne opatrenia za účelom plnenia zmluvy, ktorým nebráni vyššia 

moc. 

5. Ak v priebehu plnenia zmluvy dodávateľ zistí, že nastali okolnosti, ktoré neumožňujú poskytovať 

služby, má povinnosť bezodkladne to písomne oznámiť objednávateľovi. V oznámení musí byť určená 

pravdepodobná doba neumožňujúca poskytovať služby a príčina tohto stavu. 

 

§ 16 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa uplatňujú predpisy Občianskeho zákonníka a vykonávacie 

predpisy k tomu zákonu. 

2. Všetky spory vyplývajúce z realizácie zmluvy budú strany riešiť predovšetkým zmierom. 

3. V prípade, že nebude možné dosiahnuť dohodu spôsobom uvedeným v ods. 2, prípadné spory bude 

riešiť miestne príslušný súd podľa sídla objednávateľa. 

4. Ustanovenia zmluvy majú deliteľnú povahu a v prípade, že sa niektoré ustanovenie stane neplatné, 

nebude tým dotknutá platnosť a záväznosť ostatných ustanovení. 

5. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú stranu. 

 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

1) Príloha č. 1. – Ponuka dodávateľa; 

2) Príloha č. 2. – Podrobný opis predmetu zákazky; 

3) Príloha č. 3. – Podrobný výpočet nákladov. 

 

 

OBJEDNÁVATEĽ      DODÁVATEĽ 
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Príloha č. 2 k ZMLUVA 
 

 

PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

1. Všeobecný opis 

Táto aplikácia je určená pre mobilné zariadenia so systémami Android a iOS, umožňuje samostatnú 

prehliadku a predmetom zákazky je aj grafický návrh, CMS, implementácia,  

5-ročný komplexný technický servis v rámci poskytnutej záruky a prevod majetkových autorských 

práv. Mobilná aplikácia je dedikovaným nástrojom umožňujúcim samostatnú prehliadku, využíva 

technológiu GPS, beacon a Wi-Fi sieť. Vychádza v ústrety očakávaniam návštevníkov s rôznymi 

druhmi postihnutia (predovšetkým nepočujúcich a nedoslýchavých osôb, nevidiacich 

a slabozrakých), individuálnych návštevníkov a tiež rodín s deťmi.  

Na používanie tejto aplikácie bude potrený iba smartfón alebo tablet. Vďaka aplikácii bude možné 

prístupným a jednoduchým spôsobom absolvovať samostatnú prehliadku. 

 

 

2. Aplikácia musí spĺňať nasledujúce požiadavky: 

a) musí fungovať na mobilných zariadeniach, ktoré používajú systém Android 6.0 a iOS 9.0 

a novšie, 

b) využívať systém GPS navigácie dostupný v mobilných zariadeniach pre určenie aktuálnej 

polohy používateľa a navigačných pokynov, 

c) efektívne fungovať v režime on-line, používajúc údaje sťahované z internetu (prostredníctvom 

WiFi siete alebo siete mobilného operátora) a aj off-line, 

d) zobrazovať Google mapy v režime on-line a off-line, 

e) poskytovať možnosť zväčšiť fotografie alebo mapy, 

f) poskytovať vhodný kontrast medzi pozadím a textom, ktorý uľahčí používateľovi  

sa oboznámiť s informáciami, 

g) byť v súlade so štandardom WCAG 2.0 a umožňovať navigáciu osobám so zrakovým 

postihnutím (navigačné prvky musia byť prispôsobené čítačkám), 

h) responzibilná, tzn. automaticky sa prispôsobovať k rozlíšeniu mobilného zariadenia používateľa 

, 

i) automatická aktualizácia, 

j) sťahovať údaje zo servera a uchovávať ich po dobu určenú objednávateľom, 

k) byť navrhnutá v otvorenej podobe, aby bolo možné pridávať ďalšie moduly v závislosti  

od potrieb objednávateľa. 

 

 

 

3. Štruktúra aplikácie 

a) navigácia musí byť intuitívna, ergonomická a umožňovať ľahký prístup k vyhľadávaným 

informáciám prostredníctvom použitých modulov; 

b) po zapnutí aplikácie by mal používateľ vidieť štartovú obrazovku s logotypom partnera  

a programu Interreg V-A PL-SK, logotyp projektu Otvorené múzeá a checkbox, potvrdzujúci 
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schválenie podmienok používania aplikácie a súhlas s používaním systému lokalizácie 

a bluetooth; 

c) používateľ bude mať na výber nasledujúce trasy prehliadky: 

 trasa pre individuálnych návštevníkov (v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku), 

 rodinná trasa (v slovenskom jazyku), 

 trasa pre zrakovo postihnuté osoby – prehliadka pre individuálnych návštevníkov 

s audiokomentárom (v slovenskom jazyku), 

 trasa pre sluchovo postihnuté osoby – prehliadka pre individuálnych návštevníkov 

v slovenskej posunkovej reči; 

d) po výbere trasy sa v aplikácii zobrazia nasledujúce moduly, ku ktorým bude používateľ mať 

rýchly prístup v dolnom pásiku; 

e) modul „Zoznam” 

Po otvorení modulu bude používateľ vidieť zoznam dostupných nahrávok usporiadaných 

podľa poradia prehliadky. Zoznam bude vybavený vyhľadávačom využívajúcim zadané 

kľúčové slová; 

f) modul „Mapa” 

Po otvorení modulu sa zobrazí Google mapa alebo grafické spracovanie s označenými 

budovami vo forme 3D modelov, na ktorej používateľ uvidí svoju polohu. Používateľ bude 

mať možnosť sledovať svoju polohu a keď sa bude nachádzať v blízkosti objektov, môže si 

spustiť vybraný obsah. Obsah sa dá spustiť automaticky alebo manuálne; 

g) Modul „Klávesnica” 

Po otvorení modulu bude mať používateľ možnosť manuálne zadať číslo nahrávky; 

h) Modul „Informácie” 

Modul bude obsahovať také informácie ako napríklad: adresa, otváracie hodiny, ceny 

vstupeniek, možnosť parkovania, priebežné oznamy, poriadok prehliadky a pod. Obsah 

modulu musí byť odsúhlasený objednávateľom. 

i) Rodinné trasy budú vytvorené vo forme terénnych hier, podobných mestským hrám, 

obohatených o hádanky, ktoré môžu mať formu testových otázok, audio súborov alebo 

grafických súborov. Odpovede na tieto hádanky budú vo forme niekoľkých možných odpovedí 

alebo zoskenovania QR kódu ukrytého v reálnom svete. Správna odpoveď umožní používateľovi 

presunúť sa k ďalšiemu bodu. Na žiadosť objednávateľa bude modul poskytovať možnosť 

sledovať postup iných zaregistrovaných používateľov a súťažiť s nimi. 

 

4. Dodatočne v rámci implementácie zhotoviteľ: 

a) zoptimalizuje množstvo údajov potrebných pre správne fungovanie aplikácie, v tomto prípade ide o 

veľkosť súboru a spotrebu energie mobilného zariadenia, 

b) sprístupní aplikáciu v internetových obchodoch Google Play a AppStore a ponechá ju v nich po dobu 

5 rokov od momentu sprístupnenia aplikácie, 

c) bude poskytovať komplexný technický servis pre aplikáciu po dobu 5 rokov, v rámci toho bude 

dohliadať na jej fungovanie, aktualizovať ju, riešiť technické problémy a v prípade,  

že sa vyskytnú problémy poskytovať telefonickú, mailovú pomoc a pomoc na diaľku v pracovných 

dňoch, od pondelka do piatka, v čase od 10:00 do 16:00 pri dodržaní času servisnej reakcie do 3 

pracovných dní, všetko to v rámci poskytnutej záruky, 

d) zabezpečí správcovský panel CMS, pomocou ktorého bude objednávateľ schopný modifikovať 

a rozširovať údaje (audio súbory, fotografie, filmy, odkazy, logotypy, zapínanie a vypínanie 

niektorých modulov) uchovávané na serveri, pri čom: 
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o  na komunikáciu aplikácie so serverom bude použitá technológia JSON a JavaScript, ktoré 

sťahujú informácie z databázy Firebase, 

o správca sa bude logovať pomocou loginu a chráneného hesla; 

o prístup bude možný z PC s operačným systémom Windows 7 a vyššími, 

e) zorganizuje základné školenie pre správcov aplikácie zamerané na správu obsahu; školenie  

sa uskutoční na mieste určenom objednávateľom v spoločne dohodnutom termíne, 

f) dodá stručný správcovský manuál, 

g) navštívi objednávateľa, s ktorým dohodne zastávky na trase prehliadky, sektory spúšťania nahrávok, 

zhromaždí potrebné stopy a GPS body, 

h) zhromaždí celý fotografický materiál nevyhnutný pre vytvorenie aplikácie, 

i) zhromaždí všetky materiály potrebné na vypracovanie scenárov prehliadky, 

j) v úzkej spolupráci s objednávateľom vypracuje scenáre trás v súlade s Výkazom, ktorý  

sa nachádza v prílohe, 

k) pred realizáciou nahrávok musí scenáre vypracované v slovenčine odsúhlasiť objednávateľ, 

l) zabezpečí preklady scenárov trasy prehliadky pre individuálnych návštevníkov (v anglickom 

a poľskom jazyku) profesionálnymi prekladateľmi, 

m) zabezpečí nahrávky lektorov v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku (rodených hovoriacich), 

n) pre osoby so sluchovým postihnutím vypracuje v spolupráci s objednávateľom v rámci prehliadky 

body, ktoré budú prezentované v slovenskej posunkovej reči a zabezpečí tlmočenie do posunkovej 

reči, 

o) vypracuje trasy prehliadky s audiokomentárom pre zrakovo postihnuté osoby; pred realizáciou 

nahrávok musí audiokomentáre odsúhlasiť objednávateľ, 

p) opätovne navštívi objednávateľa a otestuje aplikáciu a trasy prehliadok minimálne 7 dní pred jej 

sprístupnením, 

q) prevedie na objednávateľa majetkové autorské práva a licencie, ktoré nebudú obmedzené časovo ani 

počtom používateľov, 

r) vypracuje grafický návrh aplikácie, 

s) prevedie autorské práva k grafickému návrhu aplikácie, 

t) označí trasy prehliadky (čísla spojené s modulom „Klávesnica”) na gravírovaných laminátových 

štítkoch z laminátu v podobe dohodnutej s objednávateľom. Na štítkoch  

sa musia nachádzať čísla spojené s modulom „Klávesnica” v Braillovej abecede. 

 

5. Zhotoviteľ dodá technické vybavenie v súlade s opisom uvedeným v podrobnom výkaze prác 

(výkaze výmer). 

 



 

 

 

Liptovské múzeum v Ružomberku 

Námestie Š. N. Hýroša 10 | 034 50 Ružomberok | tel. +421 444 32 24 68 | faks +421 444 32 53 96 

sekretariat@liptovskemuzeum.sk | www.liptovskemuzeum.sk 

DIČ 2020590363 | IČO 35993154  

Podrobný výkaz prác v rámci projektu 

 

VÝKAZ VÝMER 

 

Por. č. Položka Max. 

množstvo 

Merná 

jednotka 

1 Návšteva u objednávateľa 
Návšteva v objekte objednávateľa, dohodnutie vzhľadu  

a pravidiel fungovania aplikácie, pomoc vo vytýčení trasy 

a dohodnutie zastávok a sektorov spúšťania nahrávok. 

1 ks 

2 Rozmiestnenie beaconov 

Dodávka a montáž vysielačov, ktoré automaticky spúšťajú obsah 

(umiestnenie pri vchode/pri pokladni; obsah nahrávky musí byť 

dohodnutý s objednávateľom) 

2 ks 

3 Aplikácia pre smartfóny (Android 6.0 a vyššie) 

Implementácia 

Zapracovanie vybraných modulov, logotypov, individualizácia 

grafickej stránky, preškolenie personálu, umiestnenie v obchodoch 

a pod. 

1 ks 

4 Aplikácia pre smartfóny (iPhone/ iOS 9.0 a vyššie) 

Implementácia 

Zapracovanie vybraných modulov, logotypov, individualizácia 

grafickej stránky, preškolenie personálu, umiestnenie v obchodoch 

a pod. 

1 ks 

5 SLOVENSKÝ jazyk, trasa pre individuálnych návštevníkov 

Vypracovanie scenára 

40 min. 

6 Verifikácia trasy pre individuálnych návštevníkov 
Návšteva v objekte objednávateľa, zapracovanie pripomienok a 

opráv nahlásených objednávateľom  

do scenárov a aplikácie, získanie súhlasu objednávateľa. 

1 ks 

7 SLOVENSKÝ jazyk, trasa pre individuálnych návštevníkov 

Zaznamenanie textu nahovoreného lektorom - jeden hlas 

 

40 min. 

8 SLOVENSKÝ jazyk, rodinná trasa 

Vypracovanie scenára 

 

40 min. 

9 Verifikácia rodinnej trasy 
Návšteva v objekte objednávateľa a otestovanie aplikácie 

a scenárov v slovenčine, zapracovanie pripomienok a opráv 

nahlásených objednávateľom do scenárov a aplikácie, získanie 

1 ks 
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súhlasu objednávateľa. 

10 SLOVENSKÝ jazyk, rodinná trasa 

Zaznamenanie textu nahovoreného lektorom max. 4 hlasy 

40 min. 

11 ANGLICKÝ jazyk, trasa pre individuálnych návštevníkov  

Vypracovanie scenára na základe prekladu scenára zo 

slovenského jazyka 

40 min. 

12 ANGLICKÝ jazyk, trasa pre individuálnych návštevníkov  

nahrávka lektora - jeden hlas 

40 min. 

13 POĽSKÝ jazyk, trasa pre individuálnych návštevníkov  

Vypracovanie scenára na základe prekladu scenára zo 

slovenského jazyka 

40 min. 

14 POĽSKÝ jazyk, trasa pre individuálnych návštevníkov  

nahrávka lektora - jeden hlas 

40 min. 

15 Audiokomentár, trasa pre individuálnych návštevníkov 

Vypracovanie scenára metódou audiokomentára a nahovorenie 

v slovenskom jazyku 

/pred záznamom je potrebné získať súhlas objednávateľa/ 

40 min 

16 SLOVENSKÁ POSUNKOVÁ REČ, trasa pre individuálnych 

návštevníkov 
Tlmočenie do slovenskej posunkovej reči 

60 min. 

17 TECHNIKA NA REPRODUKCIU AUDIOKOMENTÁRA 

 

2 ks prijímačov, vrátane nabíjačky s vstavaným akumulátorom, 

číselnou klávesnicou s vypuklými, hmatom ľahko rozpoznateľnými 

tlačidlami v štandardnom usporiadaní tlačidiel (štandard ITU E 

1.161 a tlačidlom prepínania trasy prehliadky. Zariadenie musí mať 

farebný displej, musí byť praktické a ľahké (váha max. 70 g) 

a vybavené možnosťou spúšťania prostredníctvom RFID tagov. 

 

1 RFID tag. RFID tagy musia mať možnosť regulovať dosah od 

niekoľkých do niekoľko desať metrov, možnosť napájania 

pomocou štandardných batérií (typu AAA alebo AA) a prúdu 

z elektrickej siete. 

1 sústava 


