Obstarávateľ: Mesto Trnava, Hlavná č. 1 Trnava 

Názov služby: Aktualizácia a naplnenie grafickej a databázovej časti pasportu zelene v Geografickom informačnom systéme Mestského úradu Trnava 
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Vypracovala: Ing. Zuzana Bodišová



V Trnave, dňa 13.8.2015







1.	Obchodné podmienky, ktoré je uchádzač povinný premietnuť do návrhu zmluvy:

Centrálne číslo zmluvy: .........................


Zmluva o dielo
(§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka)
Na aktualizáciu a naplnenie grafickej a databázovej časti pasportu zelene v GIS –e Mestského úradu Trnava


-	Zmluvné strany:

-	Objednávateľ: Mesto Trnava
Štatutárny orgán: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta
Adresa: Hlavná 1, 917 01 Trnava
IČO: 00 313 114
DIČ: 2021175728
Bankové spojenie: VÚB Trnava, č.ú.: 26925-212/0200
Telefón: 033/3236107
Fax:033/3236400

-	Zhotoviteľ:
Názov:
Štatutárny orgán: 
Sídlo/Adresa:
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Telefón: 
      Mail:
     Zapísaný: (obchodný register, živnostenský register a pod.)     

-	Názov diela:
Aktualizácia a naplnenie grafickej a databázovej časti pasportu zelene v Geografickom informačnom systéme Mestského úradu Trnava
-	Predmet zmluvy
1.	Inventarizácia vegetačných prvkov na plochách zelene na území obvodu zelene č. 3 Linčianska, podľa situácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy
2.	Počítačové spracovanie údajov v požadovanej forme

-	Osnova prác, obsah a rozsah
1.	Zber údajov terénnym prieskumom sa bude vykonávať v požadovanom rozsahu podľa tabuliek jednotlivých evidencií  na plochách verejnej zelene.

2.	Štruktúra databázových údajov musí zodpovedať špecifikáciam firmy DataLogic s.r.o., ktoré sú uvedené v Elaboráte pre externého dodávateľa dát a doplnení podľa súťažných podkladov.

3.	Databáza pasportu zelene sa nebude napĺňať pre prvky, ktoré v digitálnych dátach    budú mať vytvorené úplne evidenčné číslo (štítok s hodnotou xIxxxxxxxxx). V prípade, že takýto prvok už v teréne nebude umiestnený, zhotoviteľ v súbore EXCEL spracuje zoznam takýchto prvkov s nasledovnými údajmi:
-	číslo výkresu (pzelen_xx)
-	evidenčné číslo (xIxxxxxxxxx)
-	dátum zistenia (xxxxxxxx)
Tieto prvky nebudú žiadnym spôsobom upravované.

4.	Každé doplnenie číselníka, ktorý je editovateľný externým dodávateľom, je potrebné odsúhlasiť s objednávateľom. Takisto každé doplnenie zo strany objednávateľa bude oznámené dodávateľovi.

-	Cena diela

-	Platobné podmienky
Faktúra za dielo bude vystavená po podpísaní preberacieho protokolu s termínom splatnosti 14 dní.

-	Harmonogram prác
Odovzdanie diela najneskôr 01.12.2015

-	Podklady
1.	Objednávateľ sa zaväzuje, že do 10 dní od podpísania zmluvy obidvomi zmluvnými stranami odovzdá zhotoviteľovi nasledovné podklady:

a)	výkres v tvare DGN (pre Microstation V8) s vyhodnotením pozemkov vo vlastníctve alebo v užívaní mesta Trnava
b)	ako podklad mapu záujmového územia v DGN forme – polohopis, ulice, čísla budov
c)	špeciálne výkresy zelene v DGN forme, vrátane knižníc, ktoré budú editované v zmysle výsledného elaborátu (pripájané štítky)
d)	zoznam prvkov s evidenčným číslom xIxxxxxxxxx
e)	číselník botanických názvov

Podklady, ktorých poskytnutie môže uchádzač riešiť v zmluve:
f)	Ortofotomapu záujmového územia 

2.	Zhotoviteľ si prevezme digitálne podklady osobne na vlastné nosiče (ZIPP,USB).

3.	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytnuté dáta použije iba na plnenie predmetu tejto zmluvy a zabezpečí ich ochranu pred zneužitím treťou osobou, zamestnancom a pod.

4.	Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s poskytnutím ortofotomapy Trnava zabezpečiť ochranu autorských práv zhotoviteľa ortofotomapy Trnava – Ortofotomapa © EUROSENSE s.r.o.. V prípade vyhotovenia tlačových výstupov pri spracovaní predmetu tejto zmluvy je potrebné na výtlačky uviesť autora a to nasledovným textom: „Ortofotomapa © EUROSENSE s.r.o.“. Všetky takéto výtlačky musia byť odovzdané objednávateľovi pri odovzdávaní predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ nesmie v akejkoľvek forme poskytnúť ortofotomapu tretím osobám. Po spracovaní predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný digitálnu ortofotomapu vymazať z pamäťových médií.

-	 Odovzdanie diela a záruka 
1.	Predmet plnenia tejto zmluvy bude splnený riadnym odovzdaním diela v digitálnej forme na CD nosiči v nasledovnom členení: podklady poskytnuté objednávateľom; DGN výkresy v tom istom členení, ako boli poskytnuté; negrafické dáta podľa tabuliek  a súbor EXCEL s vyhodnotením prvkov, ktoré boli z terénu odstránené.
2.	Výsledky plnenia tejto zmluvy (dielo, aj jeho ucelené časti) sú vlastníctvom objednávateľa.
3.	Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci odovzdávania diela všetky podklady, dáta a informácie obstarané za prostriedky  objednávateľa. Objednávateľ umožňuje zhotoviteľovi archiváciu pracovných údajov, získaných terénnym zberom dát. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že archivované údaje v prípade potreby zo strany objednávateľa bezplatne kedykoľvek poskytne. Takisto zabezpečí ich ochranu pred zneužitím treťou osobou, zamestnancom a pod..
4.	Po odovzdaní diela zhotoviteľom si objednávateľ vyhradzuje 30 dňovú lehotu na import  a kontrolu odovzdaných dát. Dokladom o riadnom odovzdaní a prebratí celého diela bude preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami po importe a kontrole dodaných dát. V preberacom protokole budú uvedené zistené závažné chyby dodaných dát, na základe ktorých budú voči dodávateľovi uplatnené zmluvné pokuty.
5.	Pre prípad chyby odovzdaného predmetu zmluvy dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie zistenej chyby. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné chyby diela odstrániť bezodkladne po uplatnení oprávnenej  reklamácie objednávateľom.

-	Zmluvná pokuta
1.	Ak objednávateľ zistí pri kontrole odovzdaných dát závažné chyby uplatní voči dodávateľovi nasledovné zmluvné pokuty:
a)	 použitie nesprávneho číselníka – 2% z celkovej ceny diela
b)	 databázové chyby pri zistení viac ako 5% chybných databázových záznamov z celkového počtu databázových záznamov – 5% z celkovej ceny diela
c)	grafické dáta pri zistení viac ako 5% chybných grafických dát – 5% z celkovej ceny diela

-	Odstúpenie od zmluvy
1.	Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade: porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo uplynutia lehoty poskytnutej zhotoviteľovi na riadne plnenie predmetu zmluvy

-	Záverečné ustanovenia
1.	Všetky návrhy na zmenu zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy musia byť oznámené druhej strane písomne, najneskôr do 14 dní od zistenia dôvodu na zmenu alebo odstúpenie od zmluvy.
2.	Práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa, ak nie sú stanovené touto zmluvou inak, riadia sa podľa Obchodného zákonníka a s ním súvisiacich predpisov.
3.	Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy
4.	Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
5.	Zmluva bola zverejnená dňa .................................

V Trnave, 

     Objednávateľ:                                                                     Zhotoviteľ



     ...................................................				..........................................
JUDr. Peter Bročka, LL.M.					
                primátor					 


