
oii/sr/ol 

MEMORANDUM O POROZUMENÍ 

1. Mesto Senec 
Sídlo: Mierové nám. 8,903 01 Senec 
IČO: 00305065 
V zastúpení: Ing. Karol Kvál - primátor mesta 

na strane jednej 

(ďalej len „Mesto Senec") 

a 

2. Exdwarf consulting s. r. o. 
Sídlo: Šafárikovo nám. 2,811 02 Bratislava 
IČO: 46 845 321 
Konateľ: Mgr. Tomáš Koreň 

na strane druhej 

(ďalej len spoločnosť Exdwarf") 

(ďalej spoločne Mesto Senec a spoločnosť Exdwarf aj ako „Partneri Memoranda") 

uzatvárajú podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka toto Memorandum 
o porozumení (ďalej ako „Memorandum") nasledovne: 

Článok I. 
Všeobecné podmienky 

1. Partneri Memoranda konštatujú, že budúca spolupráca v oblasti projektu FUPOL, je 
založená na princípe vzájomnej výhodnosti a že táto spolupráca bude realizovaná na báze 
slušnosti a vzájomnej dôvery. 

2. Partneri Memoranda uzatvárajú toto Memorandum za účelom realizácie spoločnej 
spolupráce na Projekte FUPOL, ktorý na území Slovenskej republiky výhradne prezentuje a 
zastupuje spoločnosť Exdwarf. 

3. Účelom spolupráce partnerov Memoranda, je rozvinúť projekt FUPOL 
v podmienkach existencie mesta Senec a implementovať ho tak, aby bol vhodnou a 
inovatívnou podporou a nástrojom pre aktivity mesta Senec, Čím zároveň vytvára podmienky 
na uskutočnenie konceptu budovania mestskej administratívy v zmysle konceptu „SMART 
CITIES" 



Článok II. 
Spoločné záväzky a realizácia spolupráce v rámci projektu FUPOL 

1. Partneri Memoranda sa zaväzujú, že budú navzájom konzultovať akékoľvek otázky, 
ktoré môžu vzniknúť pri realizácii projektu FUPOL ako pilotného projektu na území SR. 

2. Memorandum vymedzuje súčasné zámery a dohody partnerov Memoranda s 
ohľadom na predmet plnenia memoranda, stým že Memorandum neobsahuje všetky 
náležitosti, na ktorých sa zmluvné strany musia dohodnúť na uskutočnenie projektu FUPOL. 

3. V budúcnosti môžu zmluvné strany uzavrieť písomnú zmluvu týkajúcu sa činností 
dopĺňajúcich Memorandum. 

Článok III. 
Záväzky spoločností Exdwarf 

1. Partneri Memoranda sa dohodli, že spoločnosť Exdwarf zabezpečí bezplatne pre 
mesto Senec vytvorenie vlastného prístupového účtu pre internetovú aplikáciu projektu 
FUPOL (www.fiipol.eu) a poskytne mestu Senec prístupové údaje k tomuto zriadenému účtu. 

2. Spoločnosť Exdwarf *sa zaväzuje podporovať zaradenie vhodných tém (kampaní) z 
rôznorodých oblastí, v ktorých mesto Senec pôsobí, tak aby bol projekt FUPOL 
širokospektrálne využitý. 

3. Spoločnosť Exdwarf sa zaväzuje určiť kontaktné osoby, ktoré budú v rámci 
kooperácie partnerov Memoranda komunikovať s partnerom Memoranda a ktoré bude 
predstaviteľ mesta Senec ohľadom implementácie projektu FUPOL kontaktovať v rozsahu 
práv a povinnosti dohodnutých v tomto Memorande. 

4. Spoločnosť Exdwarf sa zaväzuje poskytovať expertízne - poradenské a analytické 
služby nad rámec tohto Memoranda súvisiace s projektom FUPOL v prípade, že o to partner 
Memoranda prejaví záujem. 

5. Spoločnosť Exdwarf sa zaväzuje zúčastňovať sa mediálnych akciách zameraných na 
propagáciu projektu FUPOL v meste Senec ako pilotného projektu v rámci SR. 

6. Spoločnosť Exdwarf sa zaväzuje prezentovať mesto Senec ako pilotný projekt 
v rámci projektu FUPOL na území SR. 

7. Spoločnosť Exdwarf sa zaväzuje spolupracovať pri informovaní verejnosti o 
podpore projektu FUPOL v meste Senec ako pilotného mesta na území SR v súlade s 
potrebami Mesta Senec. 

Článok IV. 
Záväzky mesta Senec 

1. Mesto Senec sa zaväzuje iniciatívne zaraďovať vhodné témy (vytvárať kampane 
v rámci ŕunkcionality FUPOL) z rôznorodých oblastí, v ktorých mesto Senec pôsobí, tak aby 
bol projekt FUPOL širokospektrálne využitý, pričom o výbere a nastavení kampaní sa poradí 
so spoločnosťou Exdwarf. 
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2. Mesto Senec sa zaväzuje určiť kontaktné osoby, ktoré budú v rámci kooperácie 
partnerov Memoranda komunikovať s partnerom Memoranda a ktorých budú predstavitelia 
spoločnosti Exdwarf ohľadom implementácie projektu FUPOL kontaktovať v rozsahu práv 
a povinnosti dohodnutých v tomto Memorande. 

3. Mesto Senec sa zaväzuje hľadať a rozvíjať možnosti implementácie projektu 
FUPOL v rámci oblastí, v ktorých mesto Senec pôsobí alebo v ktorých by mohlo 
potencionálne pôsobiť. 

4. Mesto Senec sa zaväzuje spolupracovať so spoločnosťou Exdwarf pri hľadaní a 
aplikácii modelu financovania servisu poskytovaného spoločnosťou Exdwarf ohľadom 
projektu FUPOL v prípade jeho možného financovania z grantovych programov SR alebo 
EU. 

5. Mesto Senec sa zaväzuje zúčastňovať sa mediálnych akciách zameraných na 
propagáciu projektu FUPOL v meste Senec ako pilotného projektu v rámci SR. 

6. Mesto Senec sa zaväzuje, že bude používať pri každej aktivite projektu FUPOL 
spoločne so svojim názvom a znakom aj oficiálne logo projektu FUPOL a logo spoločnosti 
Exdwarf, ktorá ho za týmto účelom mestu Senec dodá. 

7. Mesto Senec sa zaväzuje, že bude transparentne, účelne a v dobrej viere využívať 
projekt FUPOL a že jeho dobré meno nezneužije v akejkoľvek súvislosti, ktorá by mohla čo i 
len potencionálne poškodiť dobré meno projektu FUPOL ako aj spoločnosti Cellent A.G. a 
spoločnosti Exdwarf. 

Článok V. 
Doba platnosti Memoranda a vypovedanie 

1. Memorandum nadobudne platnosť dňom jeho podpisu a uzatvára sa na dobu určitú 
a to do 31.12.2015 

2. Každá zo zmluvných strán môže memorandum kedykoľvek vypovedať písomnou 
výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane. 

3. Vypovedanie memoranda nemá vplyv na jednotlivé zmluvy týkajúce sa 
jednotlivých projektov, ktoré zmluvné strany v súvislosti s memorandom uzavreli. 

Článok VI. 
Mlčanlivosť, práva vyplývajúce z duševného vlastníctva 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že podmienky memoranda nie sú dôverné a môžu byť 
sprístupnené tretím stranám v prípade, že je to účelné alebo vhodné a v prípade, že tak ukladá 
platné právo. 

2. Žiadna zo strán Memoranda nie je zaviazaná ohľadom náhrady priamej, následnej, 
nepriamej, zvláštnej alebo inej škody vzniknutej z tohto memoranda alebo v súvislosti s ním. 
Výnimku tvoria prípady týkajúce sa porušenia povinnosti zachovať mlčanlivosť ak si ju 
partneri Memoranda dohodnú, alebo porušenia práv duševného vlastníctva druhej zmluvnej 
strany alebo porušenia dobrého mena partnera Memoranda, projektu FUPOL alebo 
spoločnosti Cellent A.G. 



3. Mesto Senec vyhlasuje, že je oboznámené s tým, že projekt Fupol a všetky FUPOL 
produkty sú duševným vlastníctvom spoločnosti Cellent A.G. s tým, že mesto Senec je 
povinné používať projekt FUPOL a vgetky FUPOL nástroje spôsobom, ktorý nepoSkodzuje 
dobré meno projektu FUPOL ako aj spoločnosti Cellent A.G. a spoločnosti Exdwarf. 

4. Mesto Senec bude včas informované o akejkoľvek zmene práv duševného 
vlastníctva k projektu FUPOL a ohľadom prípadnej požiadavky na obstaranie platných 
licencií. 

Článok VII. 
Dojednania o doručovaní a vzájomnej komunikácii 

1. Podľa tohto Memoranda sa bude akýkoľvek písomný styk medzi stranami 
realizovať prostredníctvom nasledujúcich adries: 

Exdwarf Consulting s. r. o. 
1. Kontaktná osoba: Mgr, Tomáš Koreň 
Tel: 
Mail: koren@exdwarf.com 

Mesto Senec . . 
1. Kontaktná osoba: l»f- Mr^'1^ 
Tel: Ofoi z&r f&tr 
Mail: r e f-* « i*or* \ <3> *««e<L.Í&. 

2. Kontaktná osoba: t f ° f M a r ^ * 
Tel: O9o3 ffzi <$tó 
Mail: íenCAh (O Sc^to.. s K 

2. Doručením akýchkoľvek písomností alebo urobenie právneho úkonu na základe 
tohot Memoranda alebo v súvislosti s týmto Memorandom medzi partnermi Memoranda sa 
rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou na adresu určenú v záhlaví Memoranda, 
doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnou zmluvnou stranou alebo doručenie e-
mailom. 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Memorandum je možné po vzájomnej dohode účastníkov podľa potreby meniť a 
dopĺňať. Akékoľvek zmeny je potrebné vykonať písomnou formou. 

2. Vo veciach neupravených týmto Memorandom sa zmluvný vzťah spravuje prísluš
nými ustanoveniami právnych predpisov platných na území SR. 

3. Ak niektoré ustanovenia tohto Memoranda nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo 
neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto 
neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne 
možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tohto Memoranda, pokiaľ pri uzatváraní tohto 
Memoranda strany Memoranda túto otázku brali do úvahy. 

4. Toto Memorandum je vyhotovené v štyroch rovnopisoch, dva origináli pre každú 
zmluvnú stranu. 
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5. Toto Memorandum nadobúda účinnosť jej podpísaním partnermi Memoranda. Práva 
a záväzky z tohto Memoranda prechádzajú aj na právnych nástupcov Memoranda. 

6. Partneri Memoranda vyhlasujú, že si toto Memorandum prečítali, jeho obsahu 
porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Memoranda zodpovedá ich skutočnej a slobodnej 
vôli, ho podpísali. 

YJknci dňa 1.1. JBl\!i 

my. ivar^i iwai Mgr. Tomáš" Koreň 
PrimátorMesta Senec konateľ Exdwarf Consulting, s.r.o. 



PONUKA SLUŽIEB A ICT FUPOL PRE PILTONÉ MESTO SENEC 

Služba 
FUPOL ICT: 
FUPOL poradenstvo: 

Mesačný poplatok Mesačný poplatok 
Info rok 2015 (EUR) každý ďalší rok (EUR) 
Prístup a využívanie systému 0 19 
Technická podpora 69 69 
Nastavenie FUPOL nástrojov občianskej participácie 99 79 
Nastavenie a manažment kampaní, zber dát 149 129 

Voliteľné služby a projekty tréningový workshop na zaškolenie užívateľov 
| - nie sú zahrnuté v cene nižšie adhoc analýza dát 

návrh konceptu elektronických marketingových kampaní 
vedecký posudok, konzultácie pre manažérske rozhodovanie ** 

i návrh a vývoj informačného systému pre realizáciu kampaní 

750 
150 

2000 
500-2000 

Cena pre mestá do 20.000 obyvateľov 317 € 296 € 
Pilotná zľava pre Senec 
Cena po zľave (ceny sú vrátane DPH) 

Výsledná cena za rok 2015 po zľave vrátane jednor, aktivačného poplatku 99€ mesiace 06-12 * 
Cena za každý ďalších 12 mesiacov 

33% 
212 € 

1.487 € 
2.380 € 

33% 
198 € 

* Zahrnuté prípadové Štúdie: venčoviská, skládka, monitor médií. 
** Tbrňmi Tervonen PHD pôsobí ako vedecký pracovník, asistent profesor v obl.ekonometrie na univerzitách v Rotterdame a Helsinkách 
*** Mimoriadne projekty sú predmetom individuálnej ceny podľa rozsahu a témy 

Exdwarf consulting s.r.o. 
Šafárikovo námestie 2,81102 Bratislava 
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