
Realizačná zmluva č. DPF 04

(ďalej len „zmluva")

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so Základnou 
zmluvou na poskytovanie komplexných služieb, na zabezpečenie systémového a technologického 
riešenia výberu, logistiky, konverzie, ochrany a záchrany obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových 
inštitúcií, ich uchovanie, so zapojením bibliografického popisu a ochrany autorských práv č. MK- 
2 1/10/M zo dňa 1 1.06.201 0 (ďalej Základná zmluva) medzi zmluvnými stranami:

Článok 1

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ
Obchodné meno: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Sídlo: Cesta na Červený most č.6, 814 06 Bratislava -  Staré Mesto

Zastúpený: PhDr. Katarína Košová, generálna riaditeľka

IC DPI 1: SK 2021491560

DIC: 2021491560

ICO: 31755194

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu: 7000440518/8180

Označenie registra:

(ďalej len „Objednávateľ")

II. Poskytovateľ
Obchodné meno: TEN DER M ÉDIA G RO UP, s.r.o.

Sídlo: Sabinovská 14. 821 02 Bratislava

Zastúpený: Ing.  V i l i a m  Kišš. konateľ

IC DPI I: SK 2020252883

DIC: 2020252883



IČO: 35750871

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.

Číslo účtu: 2625024634/1100

Označenie registra: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 17717/B

ako líder skupiny poskytovateľov : TENDER MÉDIA GROUP, s.r.o., Sabinovská 14, 821 02 
Bratislava, IČO: 35750871, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. 
oddiel Sro, vložka č. 17717/B, VERI2, s.r.o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, IČO: 35 806 
231,spoločnosť je  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka 
Č.23506/B. Slovakia Online s.r.o.. Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, IČO: 31 402 445, spoločnosť je 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., oddiel Sro, vložka č. 9581/B, STUDIO 
727, s.r.o,, Bystrická 32, 902 01 Pezinok, IČO: 35 805 684, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka Č. 23435/B, Dokument Logislik, s.r.o.. Pri Sajbách 1, 
831 06 Bratislava, IČO: 36 771881, spoločnosť je  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava 1.. oddiel Sro, vložka č. 45747/B, ZFB Zentrum Fúr Bucherhaltung GmbH, Mommsenstrape 
7, 043 29 Leipzig, SRN, spoločnosť je  zapísaná v obchodnom registri Spolkového úradu pre justíciu v 
Bonne, SRN, Registrové číslo: HRB 13657, SOľľRON, a.s. Plynárenská 5, 829 75 Bratislava, IČO:
35 871 636, spoločnosť je  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 
č. 3236/B

(ďalej len „Poskytovateľ")
Objednávateľ a Poskytovateľ budú spoločne označovaní tiež ako „Strany" alebo „Zmluvné strany".

Článok 2 
Preambula

Konštatuje sa nasledovné:
Na základe vyhláseného centrálneho verejného obstarávania, realizovaného postupom užšej súťaže 
zverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2009/S 174-251428 z 10.9.2009 a vo 
Vestníku verejného obstarávania pod číslom 175 zo 11. 9. 2009 pod značkou 04979-MUS, vrátane 
dodatočných informácií na predmet zákazky: „Zabezpečenie systém ového a technologického riešenia 
výberu, logistikv, konverzie, ochrany a záchrany obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových 
inštitúcií, ich uchovanie, so zapojením bibliografického popisu a ochrany autorských práv", v 
súlade so zákonom č. 25/2006 Z, z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o VO") a v súlade so Smernicou Ministerstva kultúry SR č. 
MK - 1329/2007-10/2582 z 15. februára 2007 o centrálnom verejnom obstarávaní v rezorte kultúry, pre 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako verejného obstarávate ľa, podľa § 6 ods. 1 pism. a) zákona 
o VO, ktorý obstaráva daný predmet zákazky podľa § 10 zákona o VO pre iných verejných 
obstarávateľov, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie v zriad ovateľskej pôsobnosti Ministerstva 
kultúry SR, ktorí sú verejnými obstarávateľmi podľa § 6 ods.) písm. d) zákona o VO, bola uzavretá 
Základná zmluva na poskytovanie komplexných služieb na zabezpečenie systémového a 
technologického riešenia výberu, logistiky. konverzie, ochrany a záchrany obsahu zo zdrojov 
pamäťových a fondových inštitúcií, ich uchovanie, so zapojením bibliografického popisu a ochrany 
autorských práv Č.MK-21/10/M (ďalej len "Základná zmluva"), na základe ktorej je Poskytovateľ 
povinný realizovať pre Ministerstvo kultúry SR (d'alej aj M K SR) a organizácie v jeho
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zriaďovateľskej pôsobnosti predmet plnenia v nej špecifikovaný. Základná zmluva tvorí prílohu č.l 
tejto zmluvy.

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR patria do okruhu pamäťových a fondových 
inštitúcii, ktorými sa rozumejú najmä organizácie, ktoré vlastnia, spravujú alebo inak zabezpečujú 
objekty kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike (dalej len „PF1").

Objednávateľ podľa článku 1 tejto zmluvy ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR je 
podrobne oboznámená s obsahom Základnej zmluvy, k tejto v plnom rozsahu pristupuje a zaväzuje sa 
rešpektovať a plniť zmluvné dojednania v tejto obsiahnuté.

Konštatuje sa, že plnenie dohodnuté podľa tejto zmluvy je  v súlade so zákonom č. 61 8/2003 Z. z. o 
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), v znení neskorších 
predpisov.

Článok 3 
Predm et zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je  v súlade so zmluvnými dojednaniami obsiahnutými v Základnej 
zmluve, poskytnutie služieb označených v bode 3.2. tohto článku Poskytovateľom 
Objednávateľovi, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v Základnej zmluve.

3.2 Označenie a špecifikácia služieb: Služby zabezpečujúce aktivitu 3 -  Digitalizácia pamiatkového 
fondu, v rámci implementácie projektu Digitálny pamiatkový fond, kód ITMS: 21120120002. 
Digitalizácia -  Slovenské národné divadlo, Hrad Brekov, Štefánikova mohyla v Brezovej pod Bradlom, 
Fiľakovský hrad, Hrad Jaseňov, kláštor premonštrátov Jasov, kláštor premonštrátov Leles, 
Mariássyovský kaštieľ Markušovce, Hrad Čičava Sedliská. kaštieľ Strážky s areálom Spišská Belá. 
kaštieľ Topoľčianky s areálom. Trenčiansky hrad, Hrad Šašov, Ľupčiansky hrad, Hrad Lednica, Hrad 
Ostrý Kameň, Považský hrad pozostávajúca z 274 pamiatkových objektov -  kultúrnych objektov.

3.3. Poskytovateľ sa zaväzuje v súlade s podmienkami tejto zmluvy a Základnej zmluvy poskytnúť 
Objednávateľovi plnenie označené v bode 3.2. tejto zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje, v súlade 
s časovým harmonogramom dohodnutým v tejto zmluve toto plnenie, ktoré je  bez vád, ktoré by 
bránili riadnemu užívaniu určenému účelu od Poskytovateľa prevziať" a zaplatil' Poskytovateľovi 
dohodnutú cenu, všetko podľa podmienok Základnej zmluvy a tejto zmluvy.

Článok 4 
Miesto plnenia

4.1. Miestom plnenia podľa tejto zmluvy je  sídlo Objednávateľa, a to: Pamiatkový úrad 
Slovenskej republiky, Cesta na Červený most č.6, 814 06 Bratislava -  Staré Mesto.

Článok 5 
Spôsob plnenia, čas plnenia

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:
Spôsob realizácie služieb: Služby budú realizované v zmysle platného opisu projektu Digitálny 
pamiatkový fond, kód ITMS: 21120120002 a metodického manuálu č.8 -  Metodický manuál pre 
zabezpečenie konverzie 3D veľkých objektov.
Lehota na sprístupnenie objektov/priestorov a na odovzdanie podkladov Poskytovateľovi 
potrebných pre realizáciu predmetu tejto zmluvy : do 7 kalendárnych dní odo dňa podpísania 
realizačnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
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Rozsah prác a produktov: Digitalizácia 274 pamiatkových objektov - kultúrnych objektov: 
Slovenské národné divadlo. Hrad Brekov, Štefánikova mohyla v Brezovej pod Bradlom, Fiľakovský 
hrad. 1 Irad Jaseňov, kláštor premonštrátov Jasov, kláštor premonštrátov Leles, Mariássyovský kaštieľ 
Markušovce, Hrad Čičava Sedliská, kaštieľ Strážky s areálom Spišská Belá, kaštieľ Topoľčianky s 
areálom, Trenčiansky hrad, Hrad Šášov, Ľupčiansky hrad, Hrad Lednica, Hrad Ostrý Kameň, Považský 
hrad.
Termín, lehoty na dodanie služieb (časový harmonogram): 31. december 2014.
Ďalšie špecifiká realizácie a dodania služby: Poskytovateľ môže odovzdať digitálne objekty 
v dvoch fázach (fáza č.l -  Fyzická digitalizácia a fáza č.2 Postprocesing).

5.2. Po ukončení plnenia predmetu tejto zmluvy zo strany Poskytovateľa (aj čiastočného plnenia), je 
Poskytovateľ oprávnený priebežne počas celej doby trvania tejto zmluvy, odovzdávať 
Objednávateľovi ukončené plnenie, príp. jeho časť a Objednávateľ je  povinný predmet plnenia 
(aj čiastočne) prevziať, za dodržania nasledovného režimu:

- posledný deň každého pracovného týždňa o 11, 00 hod. (ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak) bude v mieste odovzdania (toto miesto bude Objednávateľovi včas oznámené 
Poskytovateľom) prítomný zodpovedný zástupca Objednávateľa vo veci preberacích konaní 
(ak nebude zmluvnými stranami dohodnuté inak), za účelom prevzatia zhotovených častí 
plnenia a tieto je povinný prevziať. V prípade, že Poskytovateľ nebude mať ku tomuto 
termínu zhotovené plnenie, ktoré by chcel odovzdať Objednávateľovi uvedenú skutočnosť 
včas oznámi zodpovednému zástupcovi Objednávateľa vo veci preberacích konaní. 
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Poskytovateľ má právo odovzdať zhotovené plnenie 
(príp. ich časť) aj častejšie ako 1 x týždenne, pričom Objednávateľ je povinný, podľa 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve, tieto plnenia v intervaloch oznámených zo strany 
Poskytovateľa prevziať. Ďalšie podmienky prevzatia a odovzdania predmetu plnenia sa budú 
riadiť príslušnými ustanoveniami Základnej zmluvy.

Vlastnícke právo k predmetu plnenia a zodpovednosť za škody na ňom prechádza z 
Poskytovateľa na Objednávateľa protokolárnym a fyzickým odovzdaním predmetu plnenia 
podľa špecifikácie v zmysle tejto zmluvy.

5.3. Objednávateľ sa zaväzuje :
- poskytnúť Poskytovateľovi, prípadne osobám určeným Poskytovateľom neodkladnú súčinnosť 

na riadne plnenie podľa tejto zmluvy, ktorá je  nevyhnutná na poskytovanie služieb. Základná 
minimálna neodkladná súčinnosť Objednávateľa spočíva vo vytvorení riadiaceho orgánu pre 
výkon tejto zmluvy, ktorý bude zložený zo zástupcov Objednávateľa a Poskytovateľa; riadiaci 
orgán je  definovaný v Prílohe č. 4. k Základnej zmluve. Neodkladnou súčinnosťou sa pre účely 
tejto zmluvy považuje konanie v takej lehote a rozsahu, aby došlo ku riadnemu plneniu 
ustanovení v zmysle tejto zmluvy bez rizika vzniku ujmy na strane ktorejkoľvek Zmluvnej 
strany, príp. tretej osoby dotknutej realizáciou tejto zmluvy. Žiadosť o poskytnutie neodkladnej 
súčinnosti Poskytovateľ uskutočni telefonicky, príp. e -mailom príp. osobne u zodpovedných 
zástupcov Objednávateľa.

- riadne a včas sprístupniť Poskytovateľovi, príp. osobám určeným Poskytovateľom všetky 
priestory, dotknuté poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy,

- poskytnúť Poskytovateľovi, príp. osobám určeným Poskytovateľom súčinnosť a všetky 
relevantné informácie, dokumentáciu a iné podklady, tak, aby Poskytovateľ mohol nerušene v 
súlade s podmienkami tejto zmluvy poskytovať dohodnuté plnenie. Poskytovateľ je oprávnený 
prerušiť poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy až do momentu splnenia záväzkov a/alebo 
povinnosti zo strany Objednávateľa, pričom pre tento prípad nie je Poskytovateľ v omeškaní s 
poskytnutím služby podľa tejto zmluvy.
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5.4. Zodpovedným i zástupcami za Poskytóvateľa sú:

pre veci technické: Ing. Ladislav Dedík. mobil: 
pre veci zmluvné: Ing. Zlatica Verešpejová, mobil:

vo veci preberacích konaní: Ing. Ladislav Dedík, mobil:

Zodpovednými zástupcami za Objednávateľa sú :

pre veci technické: RNDr. Ľuboslav Škoviera, mobil: 0907 467 737, 
luboslav.skoviera@pamiatky.gov.sk
pre veci zmluvné: RNDr. Ľuboslav Škoviera, mobil: 0907 467 737, 
luboslav.skoviera@pamiatky.gov.sk
pre veci preberacích konaní: Mgr. Peter Horanský, tel.: +421 2 20 464 326. 
peter.horansky@ pami a t ky. gov.sk

Článok 6 
Cena a platobné podmienky

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť v súlade s podmienkami tejto zmluvy a Základnej zmluvy 
(osobitne čl. 6 ) .  Poskytovateľovi cenu dohodnutú v súlade so zákonom NR SR č. 1 8/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov, vo výške maximálne 964 650,00 EUR bez 
DPH, vo výške maximálne 1.157 580,00 EUR s DPH, ktorá cena bola dohodnutá v súlade 
s Cenníkom, ktorý tvorí Prílohu č.2 tejto zmluvy.

6.2. Poskytovateľ je  oprávnený fakturovať Objednávateľovi cenu poskytnutých služieb a produktov 
v súlade s ustanoveniami Základnej zmluvy.

6.3. V súlade s § 19 zákona č. 523/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s bodom 6.5. tohto 
článku je  Poskytovateľ oprávnený fakturovať zálohu vo výške 0 % z ceny uvedenej
v bode 6.1. tohto článku.

6.4. Zálohové platby (preddavky) podľa predchádzajúceho bodu 6.3. tohto článku, tak budú 
poskytnuté najviac na obdobie troch mesiacov a musia byť finančne vysporiadané najneskôr do 
konca rozpočtového roka, v ktorom sa poskytli.

6.5. Zálohová platba je  splatná v lehote do 14 kalendárnych dní od doručenia zálohovej faktúry, 
ktorú Objednávateľovi vystaví Poskytovateľ. Poskytnutá zálohová platba bude Poskytovateľom 
zúčtovaná vo vyúčtovacej faktúre, v zmysle bodu 6.4. tohto článku.

5

mailto:luboslav.skoviera@pamiatky.gov.sk
mailto:luboslav.skoviera@pamiatky.gov.sk


Článok 7 
Doba trvania zmluvy

7.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

7.2. Platnosť tejto zmluvy končí:

- písomnou dohodou Zmluvných strán,
- písomným odstúpením od zmluvy,
- splnením predmetu plnenia tejto zmluvy.

7.3. Zmluvne strany sú v priebehu trvania tejto zmluvy oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy za 
podmienok uvedených v Základnej zmluve.

7.4. Zmluvné strany sú povinné informovať pred ukončením platnosti tejto zmluvy Ministerstvo 
kultúry Slovenskej Republiky.

Článok 8 
Osobitné ustanovenia

8.1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že je pre ne záväzný obsah Základnej zmluvy, s obsahom 
Základnej zmluvy bez výhrad súhlasia a zhodne potvrdzujú, že právny vzťah založený touto 
Realizačnou zmluvou, z neho vyplývajúce práva, povinnosti, záväzky Zmluvných strán a právne 
následky s týmto právnym vzťahom spojené, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve sa 
budú riadiť v plnom rozsahu podmienkami upravenými v príslušných ustanoveniach Základnej 
zmluvy a to v takom rozsahu ako je upravené v Základnej zmluve.

8.2. V prípade, že sa kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy vyskytne potreba akýchkoľvek spresnení
a/alebo úprav a/alebo zmien súvisiacich s predmetom plnenia tejto zmluvy, tieto úpravy a/alebo 
spresnenia a/alebo zmeny budú vykonané po obojstrannom odsúhlasení oboch Zmluvných strán a 
to formou písomného dodatku, ktorý pre urýchlenie celej procedúry bude odsúhlasený oboma 
Zmluvnými stranami formou elektronickej komunikácie prostredníctvom kontaktov 
zodpovedných osôb vo veciach zmluvných. Uvedený akt dohody o takomto dodatku budú 
Zmluvné strany kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy deklarovať formou dodatku - listiny s 
pripojenými podpismi oboch Zmluvných strán.

8.3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať plnenie predmetu tejto zmluvy a podieľať sa na plnení
indikátorov definovaných v Operačnom programe informatizácie spoločnosti Prioritná os 2, resp. v
revízii Operačného programu informatizácie spoločnosti Prioritná os 2, v súlade so Štúdiou 
uskutočniteľnosti a projektovou štúdiou k národnému/dopytovému projektu, osobitne podieľanie sa na 
plnení indikátora počtu zdigitalizovaných objektov 3 433 500 v rámci predmetu plnenia tejto zmluvy 
v počte 274 (z celkového počtu 1455 plánovaných na zazmluvnenic) a indikátor počet objektov, 
v rámci predmetu plnenia tejto zmluvy v počte 1.

(Národné/dopytové projekty sú definované v Štúdii uskutočniteľnosti dostupnej na 
stránke htlp:/Ámw.opis.pov.sk/I8515/sludie-realizovatelnosti-pľiori(nej-osi-2.php.).
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Článok 9 
Záverečné ustanovenia

9.1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a súhlas zmluvných strán (s použitím 
ustanovenia bodu 8.2. tejto zmluvy). Táto zmluva môže byť menená výslovne len písomnou 
formou zmluvných dodatkov, ktoré odsúhlasia oprávnené osoby zmluvných strán. Návrhy 
zmluvných dodatkov je  oprávnená predkladať každá zo zmluvných strán.

9.2. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia dispozitívnymi ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, s primeraným použitím § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka a pokiaľ 
nemožno ustanovenia tohto zákonníka použiť, riadi sa príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi v platnom znení.

9.3 V prípade sporného chápania tejto zmluvy alebo neplnenia záväzkov oboch strán sa obidve 
Zmluvné strany budú snažiť pred začatím právnych krokov predovšetkým o zhodu v dobrom. 
Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú zhodou v dobrom, budú sa snažiť dosiahnuť súdny zmier. 
Objednávateľ berie na vedomie, že pre prípad výskytu problémov vzniknutých pri plnení tejto 
zmluvy, môže Poskytovateľ o vzniknutej situácii informovať Sprostredkovateľský orgán rezortu 
kultúry pre Operačný program pre informatizáciu spoločnosti.

9.4. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo
nevykonateľným, predmetnou neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonáteľnosťou, nie jc 
dotknutý ostatný obsah tejto zmluvy. Príslušné ustanovenie zmluvy sa nahradí takým platným a 
účinným zákonným ustanovením, ktoré je  mu svojím významom a účelom najbližšie.

9.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú s konečnou platnosťou
rozhodované na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky.

9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym 
účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvne prejavy sú dostatočne jasné, určité a 
zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju 
podpísali.

9.7. Táto zmluva je  vyhotovená v šiestich identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane štyri 
vyhotovenia zmluvy a Poskytovateľ dostane dve vyhotovenia zmluvy.
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Príloha č.l -  Základná zmluva 
Príloha č.2 -  Cenník
Príloha č.3 -  Zoznam expertov, ktorí budú zabezpečovať plnenie Základnej zmluvy 
a Realizačnej zmluvy

Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

V Bratislave, dňa: 
Objednávateľ:

V Bratislave, dňa: 
Poskvtovatcľ:

PhDr. Katarína Košová 
generálna riaditeľka 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Ing. Viliam Kišš 
konateľ

TENDER MEDIA GROUP, s.r.o.
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Príloha č. 1 — Základná zmluva
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MK-21 /1 O/M
ZM LUVA 

na poskytovanie komplexných služieb, 
na a zabezpečenie systémového a technologického riešenia výberu, logistiky, konverzie, 

ochrany a zách rany  obsahu zo zdrojov pam äťových a fondových inštitúcií, och uchovanie, so 
zapojením  bibliografického popisní a ochrany au torských  práv  

(ďalej len ,,základná zm luva“ alebo „zm luva“)

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a § 536 a masL O bchodného zákonníka

Článok 1
Z m lu v n é  s tra n y :

I. Objednávateľ
Obchodné meno: M inisterstvo kultúry  Slovenskej republiky
Sídlo: Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava, Slovenská republika
Zastúpený: Marek Maďarič, minister kultúry
IC DPH -
DIC: -
ICO: 00165182
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000071652/8180
Označenie registra: -
a štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie v zriadPovaíeľskej 
pôsobnosti M in isterstva kultúry  Slovenskej Republiky podľa Prílohy č. 1.

f} (ďalej len „Objednávateľ“)
J
7
f

II. Poskytovateľ
Obchodné meno: TEM BER M ÉD IA  G ROU P, s.r.o.
Sídlo: Sabinovská 14, 821 02 Bratislava
Zastúpený: Viliam Kišš, konateľ
1Č DPH : SK2020252883
DIC: 2020252883
ICO: 3575087i
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: 2625024634/1100
Označenie registra: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 17717/B

ako líder skupiny poskyiovateľov TENDER MÉDIA GROUP, s.r.o.. Sabinovská 14, 821 02
Bratislava, IČO: 35750871, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava í, oddiel Sro, vložka č. 17717/B, VERI2, s.r.o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, IČO: 
35 806 231,spoločnosť je  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava L, oddiel Sro, 
vložka Č.23506/B, Slovakia Online s.r.o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, IČO: 31 402 445, 
spoločnosť je  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava í., oddiel Sro, vložka 
Č.9581/B, STUDIO 727, s.r.o., Bystrická 32, 902 01 Pezinok, IČO: 35 805 684, spoločnosť je  
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava L, oddiel Sro, vložka Č.23435/B, 
Dokument Logistik, s.r.o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, IČO: 36 771 881, spoločnosť je 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava L, oddiel Sro, vložka Č.45747/B, ZFB 
Zentrum Für Bucherhaltung GmbH, Mommsenstraße 7, 043 29 Leipzig, SRN, spoločnosť je 
zapísaná v obchodnom registri Spolkového úradu pre justíciu v Bonne, SRN, Registrové Číslo: HRB 
13657 IČO: DE184448735, DIČ: 23212300675, SOITRON, a.s. Plynárenská 5, 829 75 Bratislava,



IČO: 35 871 636, spoločnosť je  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 
Sa. vložka Č.3236/B (ďalej len „Poskytovateľ“)
Objednávateľ a Poskytovateľ budú spoločne označovaní tiež ako „Sírany” alebo „Zmluvné strany” .

Článok 2 
Preambula

Základná zmluva sa uzatvára na základe vyhláseného cemtxálraeSiio verejného obstarávania, 
realizovaného postupom užšej súťaže zverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 
2009/S 174-251428 z 10.9.2009 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 175 zo 11.9. 2009 pod 
značkou 04979-MUS, vrátane dodatočných informácií na predmet zákazky: „Zabezpečenie 
systémového a technologického riešenia výberu, logistiky, konverzie, ochrany a záchrany  
obsahy zo zdrojov pam äťových a fondových inštitúcii, ich uchovanie, so zapojením  
bibliografického popisy a ochrany autorských práv“ , v súlade so zákonom  č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) a v súlade so Smernicou Ministerstva kultúry SR č. MK — 
1329/2007-10/2582 z 15. februára 2007 o centrálnom verejnom obstarávaní v rezorte kultúry pre 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako verejného obstarávateľa podľa § 6 ods.l písm. a) 
zákona o VO, ktorý obstaráva daný predmet zákazky podľa § 10 zákona o VO pre iných verejných 
obstarávateľov - štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorí sú verejnými obstarávateľmi podľa § 6 
ods. 1 písm. d) zákona o VO, ako centrálna obstarávateľská organizácia.
Konštatuje sa, že plnenie dohodnuté podľa tejto zmluvy je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o 
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), v znení neskorších 
predpisov.

Článok 3 
Účel a predmet zmluvy

3.1. Účelom zmluvy je vznik obchodno-záväzkového vzťahu, v ktorom sa Poskytovateľ zaväzuje 
realizovať predmet plnenia podľa bodu 3.2., 3.3. zmluvy pre Objednávateľa podľa článku 1 
tejto zmluvy a podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy — Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky 
(ďalej aj „MIC SR“) a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR.
Poskytovateľom sa pre účely tejto zmluvy rozumie líder skupiny poskytovateľov, označených
v článku 1 tejto zmluvy.

3.2. Predmet zmluvy zahŕňa služby súvisiace so zabezpečením systémového a technologického 
riešenia výberu, logistiky. konverzie, ochrany a záchrany obsahu zo zdrojov pamäťových a 
fondových inštitúcií ich uchovania, so zapojením bibliografického popisu a ochrany autorských 
práv ide o spoluprácu v realizácii auditu a výberu kultúrnych objektov (kultúrnych objektov
v zmysle významu kultúrneho dedičstva), spoluprácu pri stanovení priorít z hľadiska ich 
kultúrnej a historickej hodnoty, vedeckého a vzdelanostného významu, podpora systému 
logistiky manipulácie v procese predprípravných etáp konverzie obsahu a zabezpečenie 
činností súvisiacich s ochranou a záchranou objektov kultúrnej hodnoty, technická realizácia 
konverzie, sprístupnenie dát pre archiváciu, uchovanie a správu dát vrátane zapojenia 
bibliografického opisu týchto dát a ochrany autorských práv. Účelom je  navrhnutie služby tak, 
aby sa minimalizovala fyzická manipulácia, ako aj mechanická záťaž jednotlivých zdrojov 
v záujme ochrany. Súčasťou služby konverzie sú súvisiace softvérové aplikácie a súvisiaci HW 
s cieľom zvyšovať kvalitu procesov výberu, konverzie, dlhodobého uchovávania, zdieľania, a 
sprostredkovávania obsahu informačných zdrojov kultúrnych, pamäťových a fondových 
inštitúcií do prezentačnej vrstvy.
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Predmet plnenia zmluvy zahŕňa:
3.2.1. spoluprácu s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR ako pamäťovými a 

fondovými inštitúciami (pod pojmom pamäťové a fondové inštitúcie sa rozumejú najmä 
organizácie, ktoré vlastnia, spravujú alebo inak zabezpečujú objekty kultúrneho
dedičstva v Slovenskej republike (ďalej len pri poskytovaní služieb
v oblasti audim a následného výberu predmetov obsahu zo zdrojov pamäťových a 
fondových inštitúcií; ďalej participáciu na riadení celého systému (predmet zákazky); 
návrh a zabezpečovanie iogistilcy celého systému, ktorý obsahuje riešenie auditu 
(výberu) predmetov obsahu, ochrany obsahu, ochrany zdrojov PFI pred, počas o 
po procese konverzie, riadenie procesov logistiky systému a ľudských zdrojov, 
poradenskú a školiacu činnosť, vrátane podporných služieb spočívajúcich v servisnej 
činnosti a v podpore zabezpečenia uchovania dodaného riešenia v rámci výstupov 
konverzie zdrojov PFI a v sprístupňovaní týchto výstupov. Jednotlivá inštitúcia -  
organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, patriaca do okruhu PFI, sa pre účely 
tejto zmluvy ďalej označuje ako Objednávateľ -  v zmysle článku 1 tejto zmluvy podľa 
Prílohy č. 1 tejto zmluvy.

3.2.2. pre účely riadenia systému pri realizácii daných národných projektov alebo ich častí 
v rámci PFi, v zmysle Štúdie uskutočniteľnosti pre Operačný program informatizácie 
spoločnosti Prioritná os 2 a v zmysle Stratégie rozvoja fondových a pamäťových 
inštitúcií a obnovy ich národnej infraštrulctúry v rezorte kultúry, poskytovanie služieb 
v oblasti systémovej integrácie, vrátane procesnej analýzy, analýzy technických 
návrhov a postupov, riadenia a projektového manažmentu, poskytovania odborných 
kapacít, školení a konzultácií v rozsahu definovaných a schválených národných 
projektov s integráciou na architektúru dlhodobého uchovávania a na prezentačnú 
vrstvu s vyústením do on-line služieb, kde sa vyžaduje od Poskytovateľa súčinnosť 
podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy.

3.2.3. systémové a komplexné riešenie ochrany, záchrany a konverzie predmetov obsahu 
zo zdrojov PFI, špecifikovaných a definovaných podľa jednotlivých typov v Opise 
predmetu zákazky ako súčasti súťažných podkladov, ktorý je Prílohou č. 3 k tejto 
zmluve, ako aj v Štúdii uskutočniteľnosti, dostupnej na stránke 
http://wwAv.oni s . gov.sk/18515/studic-realizovatelnosti-pr i o ľitnej-osi-2. phg :
3.2.3.1. textových objektov rôznych formátov s určením typov, vlastností objektov a 

požiadaviek na proces konverzie a pod., vrátane optického rozpoznávania znakov 
(OCR) a podpory pri sprístupňovaní výstupov konverzie pre uchovávanie, 
prezentáciu, fulltextové vyhľadávanie s plnou podporou slovenského jazyka 
s tvaroslovím schopnosťou hľadania skloňovaných slov a viacslovných spojení, 
so zapojením bibliografických opisov a riešením autorských práv a poskytnutie 
poradenstva a teoretických a odborných znalostí procesov v danej oblasti. 
Pod pojmom textový objekt sa rozumie napríklad kniha, archívny dokument, 
textový dokument, manuseript atď. V rámci konverzie textových objektov pôjde 
o viazané a voľné dokumenty, rôzne typy väzieb, rôznu hrúbku podkladu
s požiadavkou na minimálne mechanické namáhanie, kontrolu kvality, vyžaduje 
sa ochrana pred stratou a poškodením, vyžaduje sa konverzia 
v zmysle medzinárodných štandardov ako Minerva, konverzia textu - analytické 
spracovanie štruktúry a obsahu informačného zdroja

3.2.3.2. 2D objektov, 3 D malých objektov, 3 D veľkých objektov; služby
v oblasti konverzie, reštaurovania statického obrazu, služby v oblasti konverzie
3D malých objektov v oblasti múzeí, galérií, knižníc a archívov, v oblasti ochrany 
a zachovania 3D malých objektov; služby v oblasti konverzie 3D veľkých 
objektov, modelovania alebo spracovania virtuálnej reality vrátane zabezpečenia 
príslušného programového vybavenia; podpora pri sprístupňovaní výstupov 
konverzie pre uchovávanie a prezentáciu, so zapojením bibliografických opisov a

http://wwAv.oni


riešením autorských práv. Pod pojmom 2D objekt sa rozumie plošný objekt PFÍ 
ako napríklad fotografie, rytiny, maľby, plagáty, pohľadnice, umelecké diela 2D 
ako fresky, reliéf a pod.; pod pojmom 3 D malý objekt sa rozumie hnuteľný 
priestorový objekt PFI ako napríklad muzeálne artefakty vytvorené človekom, 
muzeálne artefakty prírodné, umelecké diela 3D ako socha, plastika, váza, minca, 
šperk, textil, iné hnuteľné zbierkové alebo fondové objekty; pod pojmom 3D 
veľký objekt sa rozumie najmä nehnuteľný architektonický objekt PFI ako 
napríklad nehnuteľné pamiatky, pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny, 
archeologické náleziská, historická zeleň, iné nehnuteľné zbierkové alebo fondové 
predmety

3.2.3.3. v obrazovo-zvukovej oblasti objektov so zameraním na procesy reštaurovania a 
konverzie filmového materiálu a filmových objektov zhotovených na všetkých 
typoch podložiek, na ozvučenie filmového materiálu, na technológiu tvorby a 
spracovanie filmu, na spracovanie filmového zvuku, na oblasť technológie 
audiovízií - obraz, zvuk, poskytnutie poradenstva, teoretickej a odbornej znalosti 
procesov, ďalej so zameraním na konverziu audiomateriálu, na reštaurovanie 
audiomateriálu a štúdiové zvukové technológie, ďalej so zameraním na služby 
v oblasti konverzie filmového materiálu a súčasne riešenie autorských práv 
pre kultúrnu pamäťovú inštitúciu, na služby v oblasti konverzie audio, 
vrátane konverzie audio do textovej podoby, na služby v oblasti konverzie 
vydanej filmovej a hudobnej produkcie, na služby v oblasti konverzie objektov 
televízneho vysielania vrátane konverzie televízneho vysielania do textovej 
podoby, na služby poradenstva a poskytnutia teoretických a odborných znalostí 
procesov. Podpora pri sprístupňovaní výstupov konverzie pre uchovávanie a 
prezentáciu, so zapojením bibliografických opisov a riešením autorských práv. 
Pod pojmom objekt v obrazovo-zvukovej oblasti sa rozumie audiovizuálne dielo, 
zvukové dielo, audio a videozáznam

3.2.3.4. deacidiŕikáciou lignocelulózových objektov, so zameraním sa na deacidifikáciu 
viazaných a neviazaných textových objektov, máp, 2D a 3D objektov 
vrátane poskytnutia poradenstva a teoretických a odborných znalostí procesov

3.2.3.5. pred konverziou - reštaurovaním objektov, so zameraním sa na textové, filmové, 
2D a 3D objekty vrátane poskytnutia poradenstva a teoretických a odborných 
znalostí procesov

3.2.3.6. pred, po a počas procesu konverzie vrátane poskytnutia poradenstva a teoretických 
a odborných znalostí procesov.

Predmet zmluvy je podrobnejšie upravený v Opise predmetu zákazky -  súčasti súťažných 
podkladov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy.

.3. Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb uvedených v bode 3.2 tohto článku, na základe 
Rcaliza&nýcli zm lúv uzatvorených medzi Objednávateľom na strane jednej a Poskytovateľom 
na strane druhej (ďalej len „Realllzačo.á zmhgva“). Vzor Realizačnej zmluvy tvorí Prílohu č. 2 
zmluvy.

.4. V prípade, že sa kedykoľvek počas trvania Realizačných zmlúv vyskytne potreba akýchkoľvek 
spresnení a/alebo úprav a/alebo zmien súvisiacich s predmetom plnenia týchto Realizačných 
zmlúv, tieto úpravy a/alebo spresnenia a/alebo zmeny budú vykonané po obojstrannom 
odsúhlasení oboch Zmluvných strán a to formou písomného dodatku, ktorý pre urýchlenie celej 
procedúry bude odsúhlasený oboma Zmluvnými stranami formou elektronickej komunikácie 
prostredníctvom kontaktov, ktoré budú uvedené v Realizačných zmluvách. Týmto momentom 
sa stane predmetný dodatok pre obidve Zmluvné strany záväzný. Uvedený akt dohody 
o takomto dodatku budú Zmluvné strany kedykoľvek počas trvania Realizačnej zmluvy 
deklarovať formou dodatku - listiny s pripojenými podpismi oboch Zmluvných strán.
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Článok 4 
Spôsob plnenia zŕn I u vy

Plnenie tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou Realizačných zmlúv, ktoré vystaví 
Objednávateľ.

Predmet zmiuvy, podľa bodu 3.2 Článku 3 Základnej zmluvy bude podrobne 
špecifikovaný na základe aktuálnych potrieb Objednávateľa v Realizačných zmluvách.

Objednávateľ sa zaväzuje, v súlade s časovým harmonogramom dohodnutým 
v Realizačných zm luvách plnenie Poskytovateľa, ktoré je bez vád, ktoré by bránili riadnemu 
užívaniu určenému účelu, prevziať a zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu, podľa 
podmienok tejto zmluvy alebo Realizačných zmlúv.

Na základe aktuálnej potreby na dodanie predmetu zmluvy v zmysle článku 3 tejto zmluvy, 
Objednávateľ doručí Poskytovateľovi výzvu na uzatvorenie Realizačnej zmluvy, 
rešpektujúc znenie Prílohy č. 2 tejto zmluvy.

Výzvu na uzatvorenie Realizačnej zmluvy bude Objednávateľ Poskytovateľovi zasielať na 
adresu jeho sídla poštou alebo ho Poskytovateľovi doručí osobne.

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať plnenie predmetu špecifikovaného podľa tejto 
zmluvy a podľa Realizačnej zmluvy tak, aby boli mohli byť splnené indikátory definované 
v Operačnom programe informatizácie spoločnosti pre prioritnú os 2, resp. podľa revízie 
Operačného program u informatizácie spoločnosti pre prioritnú os 2, v súlade so Štúdiou 
uskutočniteľnosti a projektovou štúdiou k národnému/dopytovému projektu; osobitne 
zabezpečovanie plnenia indikátora počtu zdigitalizovaných objektov 3 433 500, plnenie 
indikátora počet projektov podľa Štúdie uskutočniteľnosti. Špecifikácia plnenia indikátorov 
zo strany Poskytovateľa bude predmetom Realizačnej zmluvy.

Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 
s dodávanými službami v zmysle tejto zmluvy(v súlade s kontrolou verejných financií) 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a io oprávnenými osobami , ktorými 
sú:

a) Odbor rezortnej kontroly Ministerstva kultúry SR a Sprostredkovateľský orgán 
rezortu kultúry,

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 
a nimi poverené osoby,

c) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

d) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a EU.

Tieto osoby o účele kontroly včas upovedomia Poskytovateľa a pred vykonaním kontroly 
sä preukážu relevantným právnym dokladom, ktorý ich k takejto kontrole oprávňuje.

Poskytovateľ je  povinný, na základe vopred dohodnutého časového harmonogramu 
s oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste prijať opatrenia na 
nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/aud i tom/overovaním na mieste v zmysle správy x 
kontroly/auditu/overovania na mieste, v lehote dohodnutej s oprávnenými osobami na 
výkon kontroly/auditu/overovania na mieste. Poskytovateľ je  zároveň povinný zaslať



osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu o splnení 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

Článok 5 
Spôsob poskytovania služieb

Poskytovateľ bude zabezpečovať plnenie predmetu zmluvy v zmysle článku 3 tejto zmluvy 
na vlastných zariadeniach.

Konkrétny spôsob realizácie služieb, rozsah prác a produktov v zmysle tejto zmluvy bude 
vyšpecifikovaný v Realizačných zmluvách.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať odborné činnosti, ktoré sa vyžadujú pri plnení zmluvy 
kvalifikovanými osobami -  expertmi, zamestnancami a spolupracovníkmi, ktorí sú odborne 
spôsobilí na v y k o n á v a n ie  takýchto odborných činností (Príloha č. 12).

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi, prípadne osobám určeným 
Poskytovateľom neodkladnú súčinnosť na riadne plnenie podľa tejto zmluvy a 
Realizačných zmlúv, ktorá je nevyhnutná na riadne a včasné poskytovanie služieb zo strany 
Poskytovateľa. Základná minimálna neodkladná súčinnosť Objednávateľa spočíva vo 
vytvorení riadiaceho orgánu pre výkon tejto zmluvy, ktorý bude zložený zo zástupcov 
Objednávateľa a Poskytovateľa; riadiaci orgán je definovaný v Prílohe č. 4. k tejto zmluve. 
Neodkladnou súčinnosťou sa pre účely tejto zmluvy považuje aj konanie v takej lehote 
a rozsahu, aby došlo ku riadnemu plneniu ustanovení v zmysle tejto zmluvy bez rizika 
vzniku ujmy na strane ktorejkoľvek zmluvnej strany, príp. tretej osoby dotknutej realizáciou 
tejto zmluvy. Žiadosť o poskytnutie neodkladnej súčinnosti Poskytovateľ uskutoční 
telefonicky, príp. osobne u zodpovedných osôb Objednávateľa, príp. e-mailom, ktorý bude 
aktuálne komunikovaný zmluvnými stranami.

Poskytovateľ pri plnení predmetu zmluvy zabezpečí dodržiavanie štandardov pre 
informačné systémy verejnej správy.

Poskytovateľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy zabezpečiť dodržiavanie a postupy 
podľa Metodických manuálov, zoznam ktorých je  uvedený v Prílohe č. 13 a zverejnených 
a aktualizovaných na vveb stránke MIC SR, na adrese: 
http://vAvw.opis.culture.gov.sk/obsah/metodicke-manualy.

Objednávateľ sa zaväzuje :

riadne a včas sprístupniť Poskytovateľovi, príp. osobám určeným Poskytovateľom všetky 
priestory, dotknuté poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy,
poskytnúť Poskytovateľovi, príp. osobám určeným Poskytovateľom súčinnosť podľa tejto 
zmluvy a všetky relevantné informácie, dokumentáciu a iné podklady, tak, aby Poskytovateľ 
mohol nerušene v súlade s podmienkami tejto zmluvy a podmienkami Realizačných zmlúv 
poskytovať dohodnuté plnenie.

Článok ó 
Cena a platobné podmienky, doba plnenia

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu dohodnutú v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov špecifikovanú v Realizačnej zmluve podľa
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platobných podmienok tejto zmluvy a v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Ceny za jednotlivé služby sú ceny bez DPH.

Jednotkové ceny sú bez DPH a sú uvedené v Prílohe č. 5 , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy.

Poskytovateľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi cenu poskytnutých služieb a 
produktov. V súlade s § 19 zákona č. 523/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je 
Poskytovateľ oprávnený fakturovať zálohu (preddavok) v súlade s bodom 6.6. tohto článku, 
ktorej výška sa dohodne medzi zmluvnými stranami v Realizačnej zmluve, najviac však do 
výšky 30 % z celkového ročného objemu plnenia v zmysle Realizačnej zmluvy.

Zálohové platby (preddavky) podľa predchádzajúceho bodu 6.4., tak budú poskytnuté 
najviac na obdobie troch mesiacov a musia byť finančne vyporiadané najneskôr do konca 
rozpočtového roka, v ktorom sa poskytli.

Zálohová platba je  splatná v lehote do 14 kalendárnych dní od doručenia zálohovej faktúry, 
ktorú Objednávateľovi vystaví Poskytovateľ. Poskytnutá zálohová platba bude 
Poskytovateľom zúčtovaná vo vyúčtovacej faktúre, v zmysle bodu 6.5. a 6.7.tejto zmluvy.

Piávo na zaplatenie ceny podľa tejto zmluvy má Poskytovateľ po dodaní predmetu zmluvy 
(alebo jeho časti), v súlade s bodom 6.10. tohto článku, na základe faktúry, ktorú 
Poskytovateľ riadne vystaví najneskôr do 15-tich pracovných dní potom ako došlo 
k dodaniu predmetu zmluvy zo strany Poskytovateľa a túto doručí Objednávateľovi. Za 
riadne vystavenú faktúru sa považuje faktúra, ktorá splna náležitosti v zmysle zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v súlade s bodom 6.(S. 
tohto článku zmluvy a ktorej súčasťou je špecifikácia faklúrovanej sumy podľa cenníka 
uvedeného v prílohe č. 5 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra môže byť 
vystavená Poskytovateľom a odovzdaná zodpovednému zástupcovi Objednávateľa aj v deň 
protokolárneho odovzdania predmetu zmluvy (alebo jeho časti) Poskytovateľom 
Objednávateľovi. Objednávateľ je  povinný v takomto prípade faktúru od Poskytovateľa 
prevziať.

Lehota splatnosti faktúr je 14 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. 
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené v platnom zákone o dani z pridanej 
hodnoty, príp. iných právnych predpisoch upravujúcich náležitosti faktúry.

Po ukončení plnenia predmetu tejto zmluvy na základe Realizačných zmlúv, (aj čiastočného 
plnenia) zo strany Poskytovateľa, je Poskytovateľ oprávnený priebežne počas celej doby 
trvania Realizačných zmlúv, odovzdávať Objednávateľovi predmet plnenia (aj čiastočne) 
a Objednávateľ je  povinný predmet plnenia (aj čiastočne), podľa ustanovení tejto zmluvy 
s Realizačnej zmluvy na základe režimu upraveného v Realizačnej zmluve prevziať.

Povinnou neoddeliteľnou prílohou faktúry je schvaľovací akceptačný písomný protokol 
o dodaní a prevzatí služieb, v ktorom zodpovedný zástupca Objednávateľa uvedený 
v Realizačnej zmluve potvrdí správnosť, bezvadnosť a rozsah fakturovaného plnenia (ďalej 
len „Protokol“) v termíne podľa režimu upraveného v Realizačnej zm luve. V prípade 
dôvodných výhrad ku poskytnutému plneniu je zodpovedný zástupca Objednávateľa, povinný 
v Protokole konkrétne označiť a opísať charakter a rozsah predmetných výhrad, pričom



v tomto prípade bude uhradená Poskytovaíeľovi alikvotná časť fakturovanej ceny plnenia, ku 
ktorému sa dôvodné výhrady nevzťahujú. V opačnom prípade sa má za to, že s fakturovaným 
plnením bez výhrad súhlasí a služba sa týmto považuje za dodanú riadne a včas v zmysle tejto 
zmluvy. V prípade dôvodných výhrad Objednávateľa, po uskutočnení nápravy zo strany 
Poskytovateľa, sa následne primerane použijú ust. bodu 6.7., 6.9. tohto článku Bez 
vyhotovenia a schválenia Protokolu nemožno fakturovanú sumu zaplatiť, prvá časť tejto vety 
neplatí v prípade, že zodpovedný zástupca Objednávateľa, odmietne bezdôvodne takýto 
Protokol podpísať, resp. sa bezdôvodne nekoná v dohodnutom termíne.

6.11. K fakturovaným cenám bude Poskytovateľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych 
predpisov v čase dodania služieb.

6.12. Úhrada ceny za služby bude vykonávaná bezhotovostným bankovým prevodom v prospech 
účtu Poskytovateľa uvedeného na príslušnej faktúre.

6.13. V prípade, že faktúra neobsahuje všetky náležitosti podľa bodu 6.7. a 6.8. tohto článku 
zmluvy má Objednávateľ právo vrátiť faktúru bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry 
prestáva plynúť lehota splatnosti a táto začne plynúť od začiatku odo dňa doručenia novej

-  (opravenej) faktúry.

6.14. Akákoľvek splatná peňažná suma sa bude považovať za uhradenú momentom jej odoslania z 
účtu Objednávateľa, t.j. rozhoduje potvrdenie Štátnej pokladnice o zrealizovaní prevodného 
príkazu.

6.15. Poskytovateľ bude služby poskytovať v zmysle čl. 2 ačl. 3 tejto zmluvy podľa potreby a 
v čase špecifikovanom v jednotlivých Realizačných zmluvách. Poskytovateľ je  oprávnený 
prerušiť poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy, príp. Realizačných zmlúv až do momentu 
splnenia záväzkov a/alebo povinností podľa tejto zmluvy príp. Realizačných zmlúv zo strany 
Objednávateľa, pričom pre tento prípad nie je Poskytovateľ v omeškaní s poskytnutím služby 
podľa tejto zmluvy, príp. Realizačných zmlúv.

6.16. Realizačné doby pre poskytovanie služieb budú bližšie špecifikované v jednotlivých 
Realizačných zmluvách, v nadväznosti na typ a charakter poskytovanej služby.

6.17. Predmet plnenia základnej zmluvy bude financovaný z poskytnutého nenávratného 
finančného príspevku zo štrukturálnych fondov -  Operačný program Informatizácia 
spoločnosti, prioritná os 2, môže byť financovaný aj zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov 
rozpočtu Objednávateľa (napríklad výdavky, ktoré sú opodstatnené ale môžu byť 
kvalifikované ako „neoprávnené“ z Operačného programu informatizácie spoločnosti Prioritná 
os 2, alebo výdavky ktoré súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy po ukončení 
programovacieho obdobia 2007 -  2013 a pod.).

Článok 7 
M iesto, čas plnenia, spôsob odovzdania, 

prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody

7.1. Miestom plnenia podľa tejto zmluvy sú pracoviská Poskytovateľa alebo pracoviská 
Objednávateľa, ktoré sú digitalizačnými pracoviskami, resp. ak si to plnenie predmetu 
Realizačnej zmluvy bude vyžadovať, v mieste lokalizácie daného objektu vstupujúceho do 
digitalizácie, ktorý je  predmetom zmluvy, v nadväznosti na miesto plnenia špecifikované 
v Realizačných zmluvách.
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7.2. Za škody súvisiace s poskytovaním služieb podľa čl. 3 tejto zm luvy, ktoré za účelom plnenia 
Realizačnej zmluvy poskytol Poskytovateľ, zodpovedá Poskytovateľ.

7 .3 . Vlastnícke právo k  predm etu plnenia a zodpovednosť za škody na ňom prechádza 
z Poskytovateľa na Objednávateľa protokolárnym a fyzickým odovzdaním predmetu plnenia 
podľa špecifikácie a rozsahu v Realizačnej zmluve.

7.4. Konkrétne podmienky prevzatia a odovzdania predmetu plnenia ako aj časový harmonogram 
plnenia predmetu tejto zmluvy budú špecifikované Realizačných zmluvách v súlade 
s podmienkami tejto zmluvy.

Článok 8 
Zodpovednosť za škodu

8.1. Ale poruší jedna Zmluvná strana svoje povinnosti alebo akýkoľvek záväzok, vyplývajúci 
z tejto zmluvy je  povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej Zmluvnej strane. Za škodu sa 
považuje skutočná škoda, preukázateľný ušlý zisk a náklady vzniknuté poškodenej Zmluvnej 
strane v súvislosti so škodovou udalosťou.

8.2. Zodpovednosť Objednávateľa a Poskytovateľa je  upravená príslušnými ustanoveniami § 373 
a nasl. Obchodného zákonníka.

8.3. Zmluvná strana, ktorá porušila svoju povinnosť alebo akýkoľvek záväzok, vyplývajúci z tejto 
zmluvy, sa môže zbaviť zodpovednosti za náhradu škody, ak preukáže, že k porušeniu 
povinnosti alebo akéhokoľvek záväzku, vyplývajúceho z tej to zmluvy, došlo v dôsledku 
okolností vylučujúcich zodpovednosť.

8.4. Medzi okolnosti vylučujúce zodpovednosť patria prípady tzv. vyššej moci, medzi ktoré, na 
základe dohody zmluvných strán bez ohraničenia ich výpočtu a stanovenia ich poradia, patria 
napríklad: neobvyklé zmeny počasia, vojna, požiar, štrajk, vzbura, verejné nepokoje, 
explózia, povodeň, zosuv pôdy, búrka, zásah blesku, embargo, rozhodnutie vojenského 
orgánu, ako aj zásah štátnej moci alebo právne akty štátnej moci vydané v dôsledku takéhoto 
zásahu, zmena právnych predpisov, ktoré sú zmluvnými stranami nezavinené a ani 
v dôsledku ich konania či nekonania nevznikli, ako aj ďalšie okolnosti vymedzené v § 374 
ods. 1 Obchodného zákonníka. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, 
dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

5.5. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci na dobu dlhšiu ako 45 
dní, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy 
vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia.

8.6. Ak nedôjde k dohode, má strana, lctorá sa odvolala na vyššiu moc, právo v súlade s bodom
13.1.3 a 13.2.2 tejto zmluvy odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú v uvedenom 
prípade dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.

8.7. Zodpovednosť Zmluvných strán za vzniknutú škodu sa riadi príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
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Článok 9 
Zmluvné sankcie, pokuty

9 1 . pri nedodržaní dohodnutej kvality, množstva a času poskytovaných služieb dohodnutých 
v jednotlivých Realizačných zmluvách, ktorými sa bude plniť predmet tejto zmluvy si 
Objednávateľ môže uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny služieb, pri 
ktorých nebola dodržaná dohodnutá kvalita aíebo množstvo alebo čas, za každý deň do 
vykonania nápravy, ak sa Zmluvné sírany nedohodnú inak. Nárok Objednávateľa podľa 
predchádzajúcej vety tohto bodu 9.1. vzniká momentom, keď Poskytovateľ po riadne 
ukončenom reklamačnom konaní (bod  10.3. tejto zmluvy), nevybaví dôvodne uplatnenú 
reklamáciu zo strany Objednávateľa v prospech Objednávateľa.

9.2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou splatnej faktúry alebo jej časti má 
Poskytovateľ právo na úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý začatý 
deň omeškania.

9.3. Povinná zmluvná strana je povinná zaplatiť zmluvnú pokutu na základe vystavenej faktúry 
v lehote 14 dní odo dňa jej doručenia.

9.4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok Zmluvných strán na náhradu škody, ktorá 
vznikla z nesplnenia povinnosti, zabezpečenej zmluvnou pokutou.

Článok 10 
Zodpovednosť za vady a záručné podmienky

10.1. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo 
dňa protokolárneho prevzatia služieb Objednávateľom.

10.2. Zodpovednosť za vady sa spravuje primerane ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného 
zákonníka.

J 0.3. Objednávateľ je  povinný zistené vady neodkladne reklamovať písomne, s podrobným opisom 
vady. Poskytovateľ je  povinný vybaviť reklamáciu v lehote stanovenej Poskytovateľom príp. 
príslušným právnym predpisom v náväznosti na charakter jednotlivých plnení a táto lehota 
začína plynúť odo dňa jej uplatnenia Objednávateľom („reklamačné konanie“)

Poskytovateľ vybaví dôvodne uplatnenú reklamáciu :

a./ odstránením reklamovanej vady v najkratšej možnej lehote, v nadväznosti na charakter 
reklamovanej vady, po dohode zmluvných strán, pričom Poskytovateľ sa zaväzuje pre 
tento účel vynaložiť všetko potrebné úsilie, príp. 

b/ dodaním nových služieb bez. vád, ktoré sú typovo, kvantitatívne zhodné s reklamovanými 
službami v požadovanej kvalite, 
ak sa s Objednávateľom nedohodne inak.

Článok 11 
Dôvernosť informácií

11.1. Zmluvné strany považujú obsah tejto zmluvy za predmet obchodného tajomstva a zaväzujú 
sa zachovať mlčanlivosť o ňom, resp. zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti zamestnancami 
alebo spolupracujúcimi tretími stranami o obsahu tejto zmluvy, ako aj o skutočnostiach,
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o ktorých sa dozvedeli pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, a to voči všetkým 
subjektom, okrem Zmluvných strán.

15.2. Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje poskytnutie informácií uvedených v tomto článku 
zmluvy orgánom, ktoré sú na vyžiadanie takýchto informácii oprávnené v zmysle 
príslušného právneho predpisu. Porušením mlčanlivosti ani obchodného tajomstva nie je  
zverejnenie alebo poskytnutie informácie v rozsahu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 
v platnom znení.

Záväzok mlčanlivosti podľa tohto Článku zmluvy trvá naďalej bez obmedzenia aj po 
ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

11.4. Za informáciu o obchodnom tajomstve nebude pre účely tohto článku považovaná
informácia, ktorá je  verejne dostupná alebo neskoršie sa stane verejne dostupnou iným 
spôsobom ako porušením tejto zmluvy.

11.5. Ak budú informácie poskytnuté Zmluvnými stranami, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie
podľa zmluvy, obsahovať údaje podliehajúce režimu osobitnej ochrany podľa zákona č. 
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, je táto Zmluvná 
strana povinná zabezpečiť splnenie všetkých ohlasovacích povinností, ktoré citovaný zákon 
vyžaduje, a obstarať predpísané súhlasy subjektov osobných údajov odovzdaných na 
spracovanie. Tejto povinnosti sa Zmluvná strana nemôže zbaviť. Za predpokladu, že si 
Zmluvná strana splní svoje povinnosti, Zmluvná strana zodpovedá za to, že spracovávanie 
osobných údajov, v zmysle uvedeného zákona, sa bude na účely plnenia zmluvy
uskutočňovať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, ak boí o takej povahe 
poskytnutých informácií vopred informovaný.

Článok 12 
Platnosť a účinnosť zmluvy

12.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

12 . 2 . Platnosť zmluvy končí:
- písomnou dohodou Zmluvných strán,
- odstúpením od zmluvy,
- výpoveďou ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, bez udania dôvodu s dvanásť mesačnou (12 ) 

výpovednou dobou, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci,
v ktorom bola doručená písomná výpoveď druhej Zmluvnej strane.

12.3. Zmluvné strany sú v priebehu trvania tejto zmluvy oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť, za 
podmienok uvedených v či. 13 a či. 8 bode 8.6. tejto zmluvy.

12.4. Odstúpením od zmluvy nie je  dotknuté právo Zmluvných strán na náhradu škody.

Článok 13 
Odstúpenie od zmluvy

l-J.l. Objednávateľ je  oprávnený odstúpiť od zmluvy ak:

13.1.1. Poskytovateľ podstatne poruší zmluvu, stane sa insolventným, ohlási úpadok alebo je  
proti nemu vznesený návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo ak je pre Poskytovateľa
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menovaný likvidátor, správca alebo opatrovník, alebo ak Poskytovateľ bude 
likvidovaný či vstúpi do konkurzu,

í 3.1.2. Poskytovateľ podstatne poruší zmiuvu, ak preukázateľne a výlučne svojim zavinením 
poruší či nesplní ktorýkoľvek záväzok podľa tejto zmluvy a nedokáže do 30 dní od 
prijatia písomného oznámenia Objednávateľa také porušenie napraviť, prípadne

13.1.3. Ak nemôže Poskytovateľ z dôvodov, ktoré zavinil výlučne Poskytovateľ, prípadne z 
dôvodov z vyššej moci. pokračovať v plnení tejto zmluvy po dobu dlhšiu než 6 
mesiacov.

2. Poskytovateľ je  oprávnený odstúpiť od zmluvy ak:

13.2.1. Objednávateľ podstatne poruší zmluvu, tým že sa dopustí preukázateľného 
závažného porušenia ktoréhokoľvek záväzku podľa tejto zmluvy a nedokáže do 30 
dní od prijatia písomného oznámenia od Poskytovateľa o porušení napraviť také 
porušenie, prípadne Objednávateľ opakovane ani po písomnom upozornení 
Poskytovateľa neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy 
prípadne.

13.2.2. Akákoľvek udalosť vyššej moci zamedzujúca Objednávateľovi v plnení tejto 
zmluvy, trvajúca dlhšie než 6 mesiacov, prípadne sa vyskytnú počas trvania tejto 
zmluvy také objektívne okolnosti, ktorých vznik, prípadne existenciu, prípadne zánik 
nemôže Poskytovateľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti ovplyvniť - 
uvedený prípad sa nepovažuje za porušenie tejto zmluvy zo strany Poskytovateľa a 
nezakladá nárok Objednávateľa na náhradu škody.

3. Vzájomné vyrovnanie záväzkov:
V prípade odstúpenia od zmluvy a výpovede sú Zmluvné strany povinné vzájomne vyrovnať 
svoje záväzky vzniknuté v súvislosti s predmetom plnenia tejto zmluvy vrátane účelne 
vynaložených nákladov Poskytovateľa na predmet plnenia v zmysle cenníka podľa Prílohy č. 
5 k tejto zmluve, v lehote do 45 dní od zániku zmluvy.

.4. Platné Realizačné zmluvy sa ďalej riadia ustanoveniami tejto Základnej zmluvy aj po 
skončení jej platnosti.

.5 Akákoľvek písomnosť, ktorá sa vyžaduje alebo je povolená podľa tejto zmluvy bude 
vyhotovená v slovenskom jazyku a bude sa považovať za doručenú, ak bude doručená osobne 
alebo poštou doporučenou listovou zásielkou s doručenkou, alebo kuriérom na adresu 
príslušnej Zmluvnej strany uvedenú v článku 1 tejto zmluvy, ak nie je  v iných ustanoveniach 
tejto zmluvy dohodnutý osobitný spôsob doručovania, alebo na takú inú adresu, ktorá bude 
písomne oznámená Zmluvnej strane odosielajúcej písomnosť najneskôr 5 pracovných dní 
pred dňom odoslania písomnosti. V prípade neúspešného doručenia písomnosti doporučenou 
listovou zásielkou sa tretí deň uloženia zásielky na pošte bude považovať za deň riadneho 
doručenia. Akákoľvek písomnosť podľa tejto zmluvy bude považovaná za riadne doničenú aj 
vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.

Článok 14 
Záverečné ustanovenia

■' ■ táto zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými
stranami, účinnosť voči Objednávateľom podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, nadobúda táto
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zmluva dňom ich pristúpenia k tejto zmluve, formou uzatvorenia Realizačnej zmluvy. 
Plnenie predmetu tejto zmluvy nastáva dňom nadobudnutia jej účinnosti.

14.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a súhlas Zmluvných strán. í'áto 
zmluva môže byť menená výslovne íen písomnou formou zmluvných dodatkov, ktoré 
odsúhlasia oprávnené osoby zmluvných strán. Návrhy zmluvných dodatkov je oprávnené 
predkladať každá zo Zmluvných strán.

14.3. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia dispozitívnymi ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, najmä s primeraným použitím §536 a nasledujúcich Obchodného 
zákonníka a pokiaľ nemožno ustanovenia tohto zákonníka použiť, riadi sa príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi 
v platnom znení.

14.4. V prípade sporného chápania tejto zmluvy alebo neplnenia záväzkov oboch strán sa obidve 
Z-mluvné strany budú snažiť pred začatím právnych krokov predovšetkým o zhodu v 
dobrom. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú zhodou v dobrom, budú sa snažiť dosiahnuť 
súdny zmier. Objednávateľ berie na vedomie, že pre prípad výskytu problémov vzniknutých 
pri plnení tejto zmluvy, môže Poskytovateľ o vzniknutej situácii informovať 
Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre Operačný program pre informatizáciu 
spoločnosti Prioritná os 2.

14.5. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo 
nevykonateľným, predmetnou neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou nie je 
dotknutý ostatný obsah tejto zmluvy. Príslušné ustanovenie zmluvy sa nahradí takým 
platným a účinným zákonným ustanovením, ktoré je  mu svojím významom a účelom 
najbližšie.

14.6. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú s konečnou 
platnosťou rozhodované na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky.

14.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu
a právnym účinkom znej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne
jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na 
znak súhlasu ju  podpísali.

14.R. Táto zmluva je  vyhotovená v šiestich identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ 
dostane štyri vyhotovenia zmluvy a Poskytovateľ dostane dve vyhotovenia zmluvy.

14.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. I . Zoznam organizácií v zriad’ovaíeľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR 
Príloha č. 2. Vzor Realizačnej zmluvy
Príloha č. 3. Opis predmetu zákazky - súčasť súťažných podkladov 
Príloha Č. 4. Riadiaci orgán 
Príloha č. 5. Cenník
Príloha č. 6. Poistná zmluva (alebo úradne overenú kópia poistnej zmluvy) alebo 
potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení za škodu z podnikateľského rizika na 
minimálnu poistnú sumu 1 600 000,- EUR.
Príloha č. 7. Zoznam strojového vybavenia na deacidiftkáciu kníh a čestné vyhlásenie,
s úradne osvedčeným podpisom osoby oprávnenej konať za Poskytovateľa
podľa aktuálneho výpisu z Obchodného registra o tom, že má alebo bude mať k dispozícii



toto strojové vybavenie na deacidifikáciu kníh, ktorým bude schopný začať plnenie 
zmluvy a Realizačnej zmluvy do jedného mesiaca od podpisu tejto zmluvy.
Príloha č. 8. Zoznam strojového vybavenia na deacidifikáciu archívnych dokumentov a 
čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom osoby oprávnenej konať 
za Poskyíovateľa podľa aktuálneho výpisu z Obchodného registra o tom. že má alebo 
bude mať k dispozícii toto strojové vybavenie na deacidifikáciu archívnych dokumentov, 
ktorým bude schopný začať plnenie zmluvy a Realizačnej zmluvy do jedného mesiaca 
od podpisu tejto zmluvy.
Príloha č. 9. Doklad preukazujúci schopnosť uchádzača:
- deacidifikovať archívne dokumenty uložené v uzavretých papierových škatuliach 
s rozmermi najmenej 30 x 40 x 30 cm;
- deacidifikovať mapy a iné lignocelulózové 2D objekty s rozmerom najmenej 120 x 120

- deacidifikovať ručne
alebo čestné vyhlásenie, s úradne osvedčeným podpisom osoby oprávnenej konať 
za Poskytovateľa podľa aktuálneho výpisu z Obchodného registra o tom, že predloží 
doklad preukazujúci schopnosť deacidifílcovať podľa vyššie uvedenej špecifikácie a 
bude možné začať plnenie zmluvy a Realizačnej zmluvy do jedného mesiaca od podpisu 
tejto zmluvy.
Príloha č. 10. Zoznam špeciálnych zariadení priamo určených na skenovanie filmových 
materiálov v rozlíšení 2k a 41c, ktorými sa uskutočnia činnosti na zabezpečenie konverzie 
filmových objektov a podľa zoznamu úradne osvedčené kópie certifikátov o schopnosti 
konvertovať filmový materiál v rozlíšení 2k, 4k vydaných výrobcom zariadenia, alebo 
autorizovanou osobou, ktorými bude schopný Poskytovateľ začať plnenie zmluvy 
a Realizačnej zmluvy odo dňa podpisu tejto zmluvy.
Príloha č. 11. Popis informačného systému, určeného na vyhľadávanie, založený 
na fulltextových technológiách, ktorý bude zabezpečovať vyhľadávanie 
v neštruktúrovaných dátach s plnou podporou skloňovania podľa pravidiel slovenského 
jazyka, pričom skloňovanie slov, dvojtvarov a viacnásobných slovných spojení bude 
musieť byť automatické, bez použitia zástupných znakov (t. j. bez tzv. „hviezdičkovej 
konvencie), ktorým bude schopný začať plnenie zmluvy a Realizačnej zmluvy 
od podpisu tejto zmluvy.
Príloha č. 12. Zoznam expertov, ktorí budú zabezpečovať plnenie zmluvy, Realizačnej 
zmluvy.
Príloha č. 13. Zoznam metodických manuálov, 

atislave, d ň a :................................................  V Bratislave, d ň a :....................................

dnávatel5: Poskytovateľ: /

cm:

síersivo kultúry Sloveii&teei ttiepttóliky M EDIA GROUP, s.r.o.

k Maďari č. minister k u Múry /Viliam Kišš, konateľ



Príloha č J

Zoznam  organ izácií v zriaďovatePskej pôsobia os d M inisterstva kul tá ry SR

i .  Bíbiama - m edzinárodný dom umenia pre deti 
Bibiana - Internationa! House of Alt for Children 
URL: www.bibiana.sk

2. D ivade lný  ústav 
The Theatre Institute 
u r l : wvvw.theatľe.sk.

3» Hudobné centrum  
Music Centre Slovakia 
URL: w w w .hc.sk

4. L ite rá rn e  in fo rm ačné centrum  
Centre for Information on Literature
URL: w w w .Iŕtcen tm m .sk

5. Lúčnica
Artistic Eensemble Lucnica 
URL: www.lucnica.sk

6. M aď arský um elecký  súbor Mladé srdcia - If jú  Szivek 
u r l : w w w .ifíusz ivek .sk

7. M ú ze u m  S N P
Museum of Slovak National Uprising 
URL: www. mu ze urns n p. sk

8. Má rodné o sve to vé  centrum  
The National Centre of Culture
URL: w w w .nocka.sk

9. Mová scéna 
Theatre Nova scéna
URL: www.nova-sccna.sk

10. Pam ia tko vý  úrad S lovenske j republiky 
URL: w w w .pamiatkv.sk

11. S lo venská  ¡rsllharmónia 
The Slovák Philharmonic 
URL: w w w .f ílhannonia.sk

12. S lo venská  knižnica pre nevidiacich M ateja H rebendu 
The Slovák Library for the Blind
URL: www.skn.sk

13. S lo venská  národná galéria 
Slovák National Gallery
u r l :  w w w .sne .sk

14. S lo venská  národná knižnica 
Slovák National Library
u rl : w m v .snk .sk

1
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15. Slovenská ústredná hvezdáreň 
Slovak Central Observatory
¡URLs w w w.suh.sk

16. Slovenské centrum  dizajnu 
Slovak Design Centre
URL: w ww.sdc.sk

17. Slovenské národné divadlo 
Slovak National Theatre
URL: www.snd.sk

IS .  S lovenské národné múzeum 
Slovak National Museum
URL; www.sn.rn.sk

19. Slovenské technické múzeum 
Slovak Technical Museum
URL: www.stm -ke.sk

20. Slovenský film ový ústav 
Slovak Film Institut
URL: www.sfll.sk

21. S lovenský ľudový um elecký súbor - SĽUK 
URL: W W W .s l l lk .s k

22. Centrálna servisná organizácia MK SR  
URL: www.csom ksr.sk

23. Štátna filharm ónia Košice
The Slovak State Philharmonic, Kosice 
URL: WWW.sflý.sk

24. Štátna opera Banská Bystrica 
State opera in Banská Bystrica 
URL: www.stateoDera.sk

25. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 
Scientific Library
URL: w w w.svkbb.sk

26. Štátna vedecká knižnica v Košiciach 
Scientific Library
URL: w vw .svldk .sk

27. Štátna vedecká knižnica v Prešove 
Research Library
URL: w w w .svkpo.sk

28. Štátne divadlo Košice 
State theatre Kosice
URL; w w w.sdke.sk

29. Štá tny  komorný orchester Ž il in a )
Slovak Sinfonietta of Žilina
URL: w w w .sIovaksin fon ietta .sk

3D„ Ústredie ľudovej um eleckej výroby - Ú Ľ U 
URL: W W W .l l lu v .s k

http://www.suh.sk
http://www.sdc.sk
http://www.snd.sk
http://www.sn.rn.sk
http://www.stm-ke.sk
http://www.sfll.sk
http://WWW.slllk.sk
http://www.csomksr.sk
http://www.stateoDera.sk
http://www.svkbb.sk
http://www.svkpo.sk
http://www.sdke.sk
http://www.sIovaksinfonietta.sk
http://WWW.llluv.sk


31. Univerz itná knižnica v BraÉôslaw 
University Library in Bratislava
URL: www.ulib.sk

32. Ú stav  pre vzťahy štátu a c irkví 
Institut for State - Churches Relations 
URL; www.duch.sk

http://www.ulib.sk
http://www.duch.sk




Príloha č. 2 -  Cenník

Tabuľka č. — Pracovné pozície

ID Položky kategórie — Pracovná pozícia Jednotka
Počet

jednotiek
Jednotková cena 

v EUR  
bez DPH

Jednotková čerta 
v EUR 

s 20% DPI 1

1(115 Kľúčový expert č. 15 - expert na konverziu 3 D veľkých objektov človekohodina 1 € €

1087 Geodet človekohodina 1 e €

I ' '
Tabuľka č. 2 — Prierezové činnosti

H) Položky kategórie — Prierezové činnosti Jednotka Počet
jednotiek

Jednotková cena 
v EUR  

bez DPII

Jednotková cena 
v EUR 

s 20% DPI I

i 179 Iné činnosti

1181 Spracovanie DO do základnej prezentačnej úrovne človekohodina 1 ť e
. .

H)

Tabuľka kategórie č. 3 -  Konverzia 3D veľkých objektov 

Konverzia 3D veľkých objektov Jednotka

Jednotková 
cena v 

EUR bez 
DPII

Jednotková 
cena v 
E li R s 

20% DPII

1323 Digitálna Fotografia nehnuteľných objektov a architektúry

1324 Štandardní fotografia exteriéru (RAW , min lOMpix) snímok t C

1325 Flevačná fotografia - stožiar do 15in (RAW, min lOMpix) snímok C €

1326 Flevačná fotografia - kotvený stožiar do 30m (RAW, min lOMpix) snímok e €
1327 Flevačná fotografia - bezpiiolné lietajúce zariadenie (UAV) - (jpg/lOmpix) snímok e f

1328 Panoramatická fotografia H 3 6 0 /V I10 (min lOmpix) snímok e €
1329 Kompozitná panoramatická fotografia (54 segmenLov) sni mok c €
1330 Kompozitná fotografia kategórie multi-gigapixel (min 1 Gpix) snímok c e
1333 3 D skenovanie

1334 3 D skeno vanie - interiér

1335 M anuálne3D  skenovanie človekohodina ť e

1338 3 D skenovanie - exteriér

1339 Manuálne 3 D skenovanie človekohodina ť €
1340 31) skenovanie robotickým ramenom človekohodina € e
1341 3 f) skenovanie - pozemným transportným systémom človekohodina e e
1342 3D skenovanie - automatickým bezpilotným lietajúcim zariadením človekohodina € e

1343 ľercsiriálne 3D skenovanie človekohodina € c

1348 Post procesing

1349 Automatizovaný postproccsing snímok človekohodina e s
1350
1352

Manuálny postprocesíng 3D skenu, registrácia jednotlivých skenov

Vytvorenie 3D virtuálneho modelu objektu (niesli) z nasnimaného mračna dát a nasnimaných 
snímkov

človekohodina

človekohodina

6

€

c

€
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Príloha č. 3 -  Zoznam expertov, ktorí budú zabezpečovať plnenie Základnej zmluvy a Realizačnej 
zmluvy

KE

15

Názov kľúčového experta Meno experta

Expert na konverziu 3D veľkých objektov__________________________________________________________________ _________________



Dodatok č. DPF 04-1)1 
k Realizačnej zmluve č. DPF 04 

(ďalej ako „Dodatok č. DPF 04-D1“)

Uzavretej v zmysle §269 ods. 2 a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so Základnou 
zmluvou na poskytovanie komplexných služieb, na zabezpečenie systémového a technologického 
riešenia výberu, logistiky, konverzie, ochrany a záchrany obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových 
inštitúcií, ich uchovanie, so zapojením bibliografického popisu a ochrany autorských práv č. MK- 
21/10/M zo dňa 11.06.2010 (ďalej Základná zmluva) medzi zmluvnými stranami:

Zmluvné strany:

I. Objednávateľ
Obchodné meno: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Sídlo: Cesta na Červený most č. 6, 814 06 Bratislava -  Staré Mesto

Zastúpený: PhD r. Katarína Košová, generálna riaditeľka

IC DPH: SK 2021491560

DIC: 2021491560

ICO: 31755194

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000440518/8180

Označenie registra: -

(ďalej len „Objednávateľ“) 

II. Poskytovateľ
Obchodné meno: TENDER MÉDIA GROUP, s.r.o.

Sídlo: Sabinovská 14, 821 02 Bratislava

Zastúpený: lng. Viliam Kišš. konateľ

IC DPH: SK 2020252883

DIC: 2020252883

ICO: 35750871

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.

Číslo účtu: 2625024634/1100

Označenie registra: Okresný súd Bratislava 1. odd.: Sro, vl. č.: 17717/B



Ako líder skupiny poskylovateľov: TENDER MÉDIA GROUP, s.r.o., Sabinovská 14, 821 02 
Bratislava, IČO: 35 750 871, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
I, oddiel Sro, vložka č. 17717/B, VER 12, s.r.o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, IČO: 35 806 231, 
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 
23506/B, Slovakia Online s.r.o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, IČO: 31 402 445, spoločnosť je 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 9581 /B, STUDIO 
727, s.r.o., Bystrická 32, 902 01 Pezinok, IČO: 35 805 684, spoločnosť je zapísaná v obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 23435/B, Dokument Logistik, s.r.o., Pri 
Šajbách 1, 831 06 Bratislava, IČO: 36 771 881, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 45747/B, ZFB Zentrum Fur Bucherhaltung GmbH, 
MommsenstraBe 7. 043 29 Leipzig, SRN, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Spolkového 
úradu pre justíciu v Bonne, SRN. registrové číslo: HRB 13657, SOITRON, a.s., Plynárenská 5, 829 75 
Bratislava, IČO: 35 871 636. spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
I, oddiel Sa, vložka č 3236/B 
(d'alej len „Poskytovateľ“)

Objednávateľ a Poskytovateľ budú spoločne označovaní tiež ako „Strany“ alebo „Zmluvné strany“.

Článok 1 
Preambula

1.1. Zmluvné strany uzavreli d ň a ..........................  Realizačnú zmluvu č. DPF 04 (ďalej len „zmluva“),
predmetom ktorej je v súlade so zmluvnými dojednaniami obsiahnutými v Základnej zmluve, 
poskytnutie služieb v rozsahu špecifikovanom v bode 3.2 či. 3 zmluvy a záväzok Objednávateľa 
prevziať a zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu, a to všetko podľa podmienok Základnej 
zmluvy a tejto zmluvy.

1.2.Na základe dohody zmluvných strán uzatvárajú zmluvné strany v súlade s čl. 9 bod 9.1. zmluvy 
ačl. 8 bod 8.2. zmluvy tento Dodatok č. DPF 04-D1 k zmluve, ktorou sa menia dotknuté 
ustanovenia zmluvy uvedené v čl. 3 tohto dodatku. Ustanovenia zmluvy nedotknuté a nezmenené 
týmto dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení.

Článok 2 
Predmet dodatku

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie čl. 2 „Preambula“ zmluvy sa dopĺňa o vetu: 
„Pamiatkový úrad nie je vlastníkom pamiatkových objektov, pričom svoju činnosť vykonáva 

v zmysle Zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov.“

2.2. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že bod 3.2, čl.3 zmluvy pod názvom „Predmet zmluvy“ sa 
mení zo znenia:
Realizačná zmluva č. DPF 04:
Služby zabezpečujúce aktivitu 3 -  Digitalizácia pamiatkového fondu, v rámci implementácie 
projektu Digitálny pamiatkový fond, kód ITMS: 21120120002. Digitalizácia- Slovenské národné 
divadlo, Hrad Brekov, Štefánikova mohyla v Brezovej pod Bradlom, Fiľakovský hrad, Hrad

2



Jaseňov, kláštor premonštrátov Jasov, kláštor premonštrátov Leles, Mariássyovský kaštieľ 
Markušovce, Hrad Cičava Sedliská, kaštieľ Strážky s areálom Spišská Belá, kaštieľ Topoľčianky s 
areálom, Trenčiansky hrad, Iírad Šašov, Ľupčiansky hrad, Hrad Lednica, Hrad Ostrý Kameň, 
Považský hrad pozostávajúca z 274 pamiatkových objektov -  kultúrnych objektov na nasledovne 
znenie:

„Označenie a špecifikácia služieb: Služby zabezpečujúce aktivitu 3 -  Digitalizácia pamiatkového 
fondu, v rámci implementácie projektu Digitálny pamiatkový fond, kód ITMS: 21120120002. 
Digitalizácia pozostávajúca z 274 pamiatkových - kultúrnych objektov Slovenské národné divadlo. 
Hrad Brekov, Štefánikova mohyla v Brezovej pod Bradlom, Fiľakovský hrad, Hrad Jaseňov, kláštor 
premonštrátov Jasov, kláštor premonštrátov Leles, Mariássyovský kaštieľ Markušovce, Hrad Čičava 
Sedliská, kaštieľ Strážky s areálom Spišská Belá, kaštieľ Topoľčianky s areálom. Trenčiansky hrad, Hrad 
Šášov, Ľupčiansky hrad, Hrad Lednica, Hrad Ostiý Kameň, Považský hrad, ktoré sú uvedené 
v prílohách č.l a č.1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., Í.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14.,
1.15., 1.16., 1.17. tohto dodatku.“

.Zmluvné strany sa dohodli, že bod 5.1. čl. 5 zmluvy pod názvom „Spôsob plnenia, čas plnenia“ 
zmluvy sa mení na nasledovné znenie:

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:
„Ďalšie špecifiká realizácie a dodania služieb“: Služby budú realizovane v zmysle platného 
opisu projektu Digitálny pamiatkový fond, kód ITMS: 21120120002 a metodického manuálu 
č.8 -  Metodický7 manuál pre zabezpečenie konverzie 31) veľkých objektov.

Lehota na sprístupnenie objektov/priestorov a na odovzdanie podkladov Poskytovateľovi 
potrebných pre realizáciu predmetu tejto zmluvy : do 7 kalendárnych dní odo dňa 
podpísania realizačnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.

Špecifiká realizácie a dodania služby: Poskytovatcľ môže odovzdať digitálne objekty v dvoch 
fázach (fáza č .l -  Fyzická digitalizácia a fáza č.2 Postprocesing).

Rozsah prác a produktov digitalizácie 1 pamiatkového objektu - kultúrneho objektu 
Slovenské národné divadlo definovaného v digitalizačnom scenári kultúrnych objektov - 
SKP_016_snd bratislava sú špecifikované v prílohách tohto dodatku:
Príloha č.3.1. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - SKP 01ó s n d  bratis/ava
Príloha č.3.1.1. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - špecifikácia skupiny kultúrnych
objektov - SKP Oló snd bratislava
Príloha č.3.1.2. Situačná mapa kultúrnych objektov
Príloha č.3.1.3. Aktualiz.ačné listy kultúrnych objektov

Rozsah prác a produktov digitalizácie 16 pamiatkových objektov - kultúrnych objektov 
Hrad Brekov definovaných v digitalizačnom scenári kultúrnych objektov 
SKP_027_hrad_brekov sú špecifikované v prílohách tohto dodatku:
Príloha č.3.2. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - SKP 027 hradbrekoľ
Príloha č.3.2.1. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - špecifikácia skupiny kultúrnych
objektov - SKP 0271 hradbrekov
Príloha č.3.2.2. Situačná mapa kultúrnych objektov
Príloha č.3.2.3. Aktualiz.ačné listy kultúrnych objektov



Rozsah prác a produktov digitalizácie 1 pamiatkového objektu - kultúrneho objektu 
Štefánikova mohyla v Brezovej pod Bradlom definovaného v digitalizačnom scenári 
kultúrnych objektov - SKP_028_stefanikova_mohyla sú špecifikované v prílohách tohto 
dodatku:
Príloha č.3.3. Digitalizáciiý scenár kultúrnych objektov - SKP 028_stefanikova_mohyla
Príloha č.3.3.1. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - špecifikácia skupiny kultúrnych
objekt o v - SKP_028_stefanikova_nwhyla
Príloha č.3.3.2. Situačná mapa kultúrnych objektov
Príloha č.3.3.3. Aktualizačné listy kultúrnych objektov

Rozsah prác a produktov digitalizácie 22 pamiatkových objektov - kultúrnych objektov 
Fiľakovský hrad definovaných v digitalizačnom scenári kultúrnych objektov 
SKP_034_hrad_fiIakovo sú špecifikované v prílohách tohto dodatku:
Príloha č.3.4. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - SKP_034 hradJilakovo
Príloha č.3.4.1. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - špecifikácia skupiny kultúrnych
objektov - SKP 0 3 4 hradJilakovo
Príloha č.3.4.2. Situačná mapa kultúrnych objektov
Príloha č.3.4.3. Aktualizačné listy kultúrnych objektov

Rozsah prác a produktov digitalizácie 18 pamiatkových objektov - kultúrnych objektov 
Hrad Jaseňov definovaných v digitalizačnom scenári kultúrnych objektov 
SKP_039_hradJaseňov sú špecifikované v prílohách tohto dodatku:
Príloha č.3.5. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - SKP 039 hradJaseňov
Príloha č.3.5.1. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - špecifikácia skupiny kultúrnych
objektov - SKP 039 hradJaseňov
Príloha č.3.5.2. Situačná mapa kultúrnych objektov
Príloha č.3.5.3. Aktualizačné listy kultúrnych objektov

Rozsah prác a produktov digitalizácie 8 pamiatkových objektov - kultúrnych objektov 
kláštor premonštrátov Jasov definovaného v digitalizačnom scenári kultúrnych objektov - 
S K P 040 klasto r j  aso v s ú špecifikované v prílohách tohto dodatku:
Príloha č.3.6. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - SKP 040 kláštorJasov
Príloha č.3.6.1. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - špecifikácia skupiny kultúrnych
objektov - SKP 040 kláštor Jasov
Príloha č.3.6.2. Situačná mapa kultúrnych objektov
Príloha č.3.6.3. Aktualizačné listy kultúrnych objektov

Rozsah prác a produktov digitalizácie 4 pamiatkových objektov - kultúrnych objektov 
kláštor premonštrátov Lelcs definovaných v digitalizačnom scenári kultúrnych objektov - 
SKP_054Jklastor_lelcs sú špecifikované v prílohách tohto dodatku:
Príloha č.3.7. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - SKP 054_klastorleles
Príloha č.3.7.1. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - špecifikácia skupiny kultúrnych
objektov - SKP 054 kláštor Jeles
Príloha č.3.7.2. Situačná mapa kultúrnych objektov
Príloha č.3.7.3. Aktualizačné listy kultúrnych objektov

Rozsah prác a produktov digitalizácie 5 pamiatkových objektov - kultúrnych objektov 
Mariássyovský kaštieľ Markušovce definovaných v digitalizačnom scenári kultúrnych 
objektov - SKP_056_kastiel_markusovce sú špecifikované v prílohách tohto dodatku: 
Príloha č.3.8. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - SKP_056_kastiel_niarkusovce
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Príloha č.3.8.1. Digitalizácii)’ scenár kultúrnych objektov - špecifikácia skupiny kultúrnych
objektov - SKP_056_kastiel_niarkusovce
Príloha č.3.8.2. Situačná mapa kultúrnych objektov
Príloha č.3.8.3.Aktualizačne listy kultúrnych objektov

Rozsah prác a produktov digitalizácie 11 pamiatkových objektov - kultúrnych objektov 
Hrad Cičava Sedliská definovaných v digitalizačnom scenári kultúrnych objektov - 
SKP 077 hrad cicava sú špecifikované v prílohách tohto dodatku:
Príloha č.3.9. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - SKP_077_hrad_cicava
Príloha č.3.9.1. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - špecifikácia skupiny kultúrnych
objektov - SKP 077 hrad cicava
Príloha č.3.9.2. Situačná mapa kultúrnych objektov
Príloha č.3.9.3. Aktualizačne listy kultúrnych objektov

Rozsah prác a produktov digitalizácie 2 pamiatkových objektov - kultúrnych objektov 
kaštieľ Strážky s areálom Spišská Belá definovaných v digitalizačnom scenári kultúrnych 
objektov - SKP_080_kastieI_strazky sú špecifikované v prílohách tohto dodatku:
Príloha č.3.10. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - SKP 08Okastielstrazky 
Príloha č.3.10.1. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - špecifikácia skupiny 
kultúrnych objektov - SKP_080_kastiel_strazky 
Príloha č.3.10.2. Situačná mapa kultúrnych objektov 
Príloha č.3.10.3. Aktualizačne listy kultúrnych objektov

Rozsah prác a produktov digitalizácie 29 pamiatkových objektov - kultúrnych objektov 
kaštieľ Topoľčianky s areálom definovaných v digitalizačnom scenári kultúrnych objektov - 
SKP_088_kastieI_topolcianky sú špecifikované v prílohách tohto dodatku:
Príloha č.3.11. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - SKP_088_kastiel_topolcianky 
Príloha č.3.11.1. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - špecifikácia skupiny 
kultúrnych objektov - SKP_088_kastiel_topolcianky 
Príloha č.3.11.2. Situačná mapa kultúrnych objektov 
Príloha č.3.11.3. Aktualizačne listy kultúrnych objektov

Rozsah prác a produktov digitalizácie 70 pamiatkových objektov - kultúrnych objektov 
Trenčiansky hrad definovaných v digitalizačnom scenári kultúrnych objektov - 
SKP_089_trenciansky_hrad sú špecifikované v prílohách tohto dodatku:
Príloha č.3.12. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - SKP_089_trencíansky_hra(l 
Príloha č.3.12.1. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - špecifikácia skupiny 
kultúrnych objektov - SKP_089 trenčiansky hr ad 
Príloha č.3.12.2. Situačná mapa kultúrnych objektov 
Príloha č.3.12.3. Aktualizačne listy kultúrnych objektov

Rozsah prác a produktov digitalizácie 15 pamiatkových objektov - kultúrnych objektov 
Ilrad Sášov definovaných v digitalizačnom scenári kultúrnych objektov 
SKP_098_hrad_sasov sú špecifikované v prílohách tohto dodatku:
Príloha č.3.13. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - SKP 098 hrad sasov
Príloha č.3.13.1. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - špecifikácia skupiny
kultúrnych objektov - SKP_098_lirad_sasov
Príloha č.3.13.2. Situačná mapa kultúrnych objektov
Príloha č.3.13.3.Aktualizačne listy kultúrnych objektov



Rozsah prác a produktov digitalizácie 19 pamiatkových objektov - kultúrnych objektov 
Ľupčiansky hrad definovaných v digitalizačnom scenári kultúrnych objektov - 
SKP_106Jupciansky_hrad sú špecifikované v prílohách tohto dodatku:
Príloha č.3.14. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - SK P lO ó lupciansky lirad 
Príloha č.3.14.L Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - špecifikácia skupiny
kultúrnych objektov - SKP lOó lupciansky hrad 
Príloha č.3.14.2. Situačná mapa kultúrnych objektov 
Príloha č.3.14.3.Aktualizačné listy kultúrnych objektov

Rozsah prác a produktov digitalizácie 12 pamiatkových objektov - kultúrnych objektov 
Hrad Lednica definovaných v digitalizačnom scenári kultúrnych objektov 
SKP_114_hrad_lednica sú špecifikované v prílohách tohto dodatku:
Príloha č.3.15. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - SKP_114_hrad_lednica
Príloha č.3.15.1. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - špecifikácia skupiny
kultúrnych objektov - SKP_114_hrad_lednica
Príloha č.3.15.2. Situačná mapa kultúrnych objektov
Príloha č.3.15.3.Aktualizačné listy kultúrnych objektov

Rozsah prác a produktov digitalizácie 25 pamiatkových objektov - kultúrnych objektov 
Hrad Ostrý' Kameň definovaných v digitalizačnom scenári kultúrnych objektov - 
SKP_115_hrad_ostry_kamen sú špecifikované v prílohách tohto dodatku:
Príloha č.3.16. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - SKP l  15_hrad_ostry_kamen 
Príloha č.3.16.1. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - špecifikácia skupiny
kultúrnych objektov - SKP 115 hr ad ostrý kameň 
Príloha č.3.16.2. Situačná mapa kultúrnych objektov 
Príloha č.3.16.3.Aktualiz.ačné listy kultúrnych objektov

Rozsah prác a produktov digitalizácie 16 pamiatkových objektov - kultúrnych objektov 
Považský hrad definovaných v digitalizačnom scenári kultúrnych objektov 
S K P l  22jpo vazsky h rad sú špecifikované v prílohách tohto dodatku:
Príloha č.3.17. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - SKP122jpova& kyjirad  
Príloha č.3.17.1. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - špecifikácia skupiny
kultúrnych objektov - SKP122_povazsky_lirad 
Príloha č.3.17.2. Situačná mapa kultúrnych objektov 
Príloha č.3.17.3.Aktualizačné listy kultúrnych objektov

Termín, lehoty na dodanie služieb (časový harmonogram): časový harmonogram jc uvedený 
v Prílohe Č.2. Časový harmonogram digitalizácie kultúrnych objektov tohto dodatku.“

2.4.Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný bod 5.2. čl. 5 zmluvy pod názvom „Spôsob plnenia, čas 
plnenia“ zmluvy sa mení na nasledovné znenie:

„Poskytovateľ je oprávnený po ukončení, schválení a prevzatí jednotlivých fáz zúčtovať 
Objednávateľovi ukončené plnenie.
Objednávateľ je povinný predmet plnenia (aj čiastočne) schváliť po splnení podmienok 
uvedených v zmluve a následne prevziať, za dodržania nasledovného režimu:
Spôsob preberania a schvaľovania zdigitalizovanej skupiny objektov.
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Preberanie a schvaľovanie skupiny digitálnych objektov bude možné realizovať maximálne 
v dvoch fázach: fáza č .l - Fyzická digitalizácia (Primárny DO) a fáza č.2 - Postproccsing.

Schvaľovanie a preberanie fázy č.l - Fyzická digitalizácia bude realizované na 
preberacom a schvaľovacom konaní za účasti Objednávateľa a Poskytovateľa, ktoré 
zvolá Poskytovateľ 1 krát do týždňa v priestoroch STUDIA 727, s.r.o., Elektrárenská 1,
831 04 Bratislava, ktorého výstupom bude schvaľovací a preberací protokol viď Prílohy 
č.5.1.L, 5.2.1., 5.3.1., 5.4.1., 5.5.1., 5.6.1., 5.7.1., 5.8.1., 5.9.1., 5.10.1., 5.11.1, 5.12.1.,
5.13.1., 5.14.1., 5.15.1., 5.16.1., 5.17.1. - Schvaľovací a preberací protokol digitálnych 
objektov skupiny S K ľ  011 bratislavsky hrad, S K P 01 6_sndbratislava,
S K ľ  027 hrad brekov, SKP_028_stefanikova_nwhy/a, SKP_034_hrad_Jilakovo,
SKP_039_hradJaseňov, S K P 040 kláštorJasov, SKP 054 kláštorJeles,
SKP 056_kastiel niarkusovce, S K ľ  077 hrad cicava, SKP OSO kastiel strazky,
S K ľ  088 kastie/Jopolcianky, SKP 089 trenčiansky hrad, SKP_098 hrad_sasov,
SKP 1Oôlupcianskyhrad, SKP_ 114 hrad lednica, SKP 115 hrad ostry kameň,
SKP 122Jfovazsky hrad fáza č.l - Fyzická digitalizácia (Primárny DO).

V prípade zistenia nedostatkov na niektorom zo zdigitalizovaných objektov budú tieto 
po ich odstránení zo strany Poskytovateľa predmetom ďalšieho schvaľovacieho konania. Po 
ukončení fyzickej digitalizácie bude Objednávateľovi odovzdaná schválená skupina 
digitálnych objektov off-line, na elektronickom nosiči (hard disk, úložná páska), ktorého 
obsah Objednávateľ uloží na svoj zberný bod a elektronický nosič bude následne vrátený 
Poskytovateľovi do 14 dní od odovzdania. Poskytovateľ je oprávnený vrátený elektronický 
nosič vymazať. Odovzdaná schválená skupina digitálnych objektov bude podkladom na 
fakturáciu lazy č .l. - Fyzická digitalizácia (Primárny DO).

Schvaľovanie a preberanie fázy č.2 - Postproccsing bude realizované na preberacom  
a schvaľovacom konaní za účasti Objednávateľa a Poskytovateľa, ktoré môže zvolať 
Poskytovateľ 1 krát do týždňa v priestoroch STUDIA 727, s.r.o., Elektrárenská 1, 831 04 
Bratislava, ktorého výstupom bude schvaľovací a preberací protokol viď Prílohy č. 5.1.2.,
5.2.2., 5.3.2, 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2., 5.7.2., 5.8.2., 5.9.2., 5.10.2., 5.11.2., 5.12.2., 5.13.2., 5.14.2.,
5.15.2., 5.16.2., 5.17.2. - Schvaľovací a preberací protokol digitálnych postprocesovaných 
objektov SKP 016_snd_bratislava, S K ľ  027 hrad brekov, SKl)_028_stefanikova mohyla, 
S K ľ 034 hradJilakovo, SKP 039 hradJaseňov, S K ľ  040 kláštor Jasov, SKP 054 kláštor leles, 
SKP 056 kusfie/_niarkusovce,SKP_077 hradcicava,SKP* 0 8 0 kastielstrazMy,
SKP_088 kastiel topolcianky, SKly 089 trenčiansky hrad, S K ľ  098 hrad sasov,
SKľ_106lupcianskyhrad, S K ľ l  14 hradJednica, S K ľ  1 IShradostrykam en ,
SKP 122Jjovazsky hrad fáza  č.2 - Postproccsing.

Digitálny obsah dát bude odovzdávaný vo formátoch: T1FF, RAVV, DGN, JPG, 
QT_MOV, PTS. V prípade zistenia nedostatkov na niektorom z postprocesovaných objektov 
bude spísaný zápis a po ich odstránení zo strany Poskytovateľa predmetom ďalšieho 
schvaľovacieho konania. Digitálne postprocesované objekty, na ktoré nebudú vznesené 
pripomienky zo strany Objednávateľa na preberacom konaní, budú predmetom fakturácie 
zo strany Poskytovateľa. Po ukončení schvaľovacieho konania bude Objednávateľovi 
odovzdaná schválená skupina digitálnych - postprocesovaných objektov olT-line, na 
elektronickom nosiči (hard disk, úložná páska), ktorého obsah Objednávateľ uloží na svoj 
zberný bod a elektronický nosič bude následne vrátený Poskytovateľovi do 14 dní od 
odovzdania. Poskytovateľ je oprávnený vrátený elektronický nosič vymazať.

Vlastnícke právo k predmetu plnenia a zodpovednosť za škody na ňom prechádza 
z Poskytovateľa na Objednávateľa protokolárnym a fyzickým odovzdaním predmetu plnenia 
podľa špecifikácie v zmysle tejto zmluvy.“
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2.5. Na základe dohody zmluvných strán sa bod 6.1. či. 6 zmluvy po názvom „Cena a platobné 
podmienky'1, mení na nasledovné znenie:
„Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť v súlade s podmienkami tejto zmluvy a Základnej 
zmluvy (osobitne čl. 6) Poskytovateľovi cenu dohodnutú v súlade so zákonom NR SR 
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, v celkovej výške maximálne 
964 650,00 EUR bez DPII, t.j. vo výške maximálne 1.157 580,00 EUR s DP1I.
Táto cena bola dohodnutá na základe zhotoveného digitalizačného scenára, ktorý tvorí 
Prílohy č.3.1., č.3.2., č.3.3., č.3.4. , č.3.5, č.3.6., č. 3.7., 3.S., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13.,
3.14.,3.15.,3.16.,3.17.
Prílohy č.4.1, 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. ,4.6., 4.7., 4.S., 4.9., 4.10., 4.1 L, 4.12., 4.13., 4.14., 4.15., 4.16.
4.17.
Kalkulácia digitalizácie kultúrnych objektov a
Prílohu č.4.1.1. Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov - SKP_016_snd_bratislava 
Prílohu č.4.2.1. Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov - SKP_027_hrad_brekov 
Prílohu č.4.3.1. Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov - SKP_028_stefanikova_mohyla 
Prílohu č.4.4.1. Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov - SKP 034 hradJilakovo 
Prílohu č.4.5.1. Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov - SKP 039 hradJaseňov 
Prílohu č.4.6.1. Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov - SKP 040 kláštorJasov 
Prílohu č.4.7.1. Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov - SKP_054_klastor_leles 
Prílohu č.4.8.1. Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov - SKP_056_kastiel_nuirkusovce 
Prílohu č.4.9.1. Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov - SKP_077_hrad_cicava 
Prílohu č.4.10.1. Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov - SKP_080_kastiel_strazky 
Prílohu č.4.11.1. Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov - SKP_088_kastie/_topolcianky 
Prílohu č.4.12.1. Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov - SKP 089 trenčiansky hrad 
Prílohu č.4.13.1. Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov - SKP_098_ltrad_sasov 
Prílohu č.4.14.1. Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov - SK P lO ólupcianskyhrad  
Prílohu č.4.15.1. Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov - SKP l  14_hrad_lednica 
Prílohu č.4.16.1. Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov - SKP_115_hrad_ostry_kamen 
Prílohu č.4.17.1. Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov - SKP122'_povazsky_!trad

2.6. Zmluvne strany sa dohodli, že bod 6.2 článku 6 zmluvy sa mení a po novom znie nasledovne:

„Poskytovateľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi cenu poskytnutých služieb a produktov 
v súlade s ustanoveniami Základnej zmluvy. Lehota splatnosti faktúr je v zmysle § 340b 
Obchodného zákonníka určená dohodou zmluvných strán do 60 dní. Faktúra musí obsahovať 
všetky náležitosti stanovené v platnom zákone o dani z pridanej hodnoty, príp. iných právnych 
predpisoch upravujúcich náležitosti faktúry. Obe strany sa dohodli na priebežných fakturáciách po 
odovzdaní plnení, resp. čiastkových plnení.“

2.7.Na základe dohody zmluvných strán sa body 6.3, 6.4 a 6.5 čl. 6 zmluvy vypúšťajú v ich celom 
znení.

2.8.Zmluvné strany sa dohodli, že bod 7.1. čl. 7 zmluvy pod názvom „Doba trvania zmluvy“ sa mení 
na nasledovné znenie:

„Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda v súlade s § 47 a) zákona číslo 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 
40/1963 Občiansky zákonník.“
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2.9.Na základe dohody zmluvných strán sa zavádza nový čl. 8 zmluvy s názvom:
„Licenčné podmienky“ v nasledovnom znení:

„8.1 Poskytovatcľ vyhlasuje, že má autorské práva k dielam vytvoreným v rámci 
plnenia zmluvy uvedených v Prílohe č. 1 dodatku č. DPF 04-1)1 k Realizačnej zmluve č.
DPF 04 -  Rozsah prác a produktov, v neobmedzenom rozsahu v zmysle zákona č. 
618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský 
zákon) a je oprávnený udeliť súhlas na ich použitie. Poskytovateľ vykonáva majetkové 
autorské práva k tým častiam predmetu plnenia podľa zmluvy, ktoré sú autorským  
dielom v zmysle autorského zákona.

8.2 Poskytovateľ vyhlasuje, že pri zhotovení predmetu plnenia podľa zmluvy neboli 
porušené práva duševného vlastníctva tretích osôb, a že neexistujú tretie osoby, ktoré by 
mohli oprávnene uplatňovať svoje nároky z týchto práv voči Objednávateľovi.

8.3 Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas na použitie 
diel uvedených v Prílohe č. 1 dodatku č. DPF 04-D1 k Realizačnej zmluve č. DPF 04 
(ďalej len „diel“) v neobmedzenom rozsahu a ľubovoľným spôsobom v zmysle zákona č. 
618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský 
zákon) za odmenu podľa tejto zmluvy.

8.4 Poskytovateľ udeľuje Objednávateľovi výhradnú licenciu na celú dobu trvania 
ochrany diel podľa autorského zákona. Poskytovateľ nesmie udeliť licenciu na 
akékoľvek použitie diel tretej osobe a zároveň je povinný sám sa zdržať použitia diel, na 
ktoré bola udelená výhradná licencia. Poskytovateľ týmto dáva Objednávateľovi súhlas 
na udelenie súhlasu na použitie diel tretej osobe v rozsahu udelenej licencie.

8.5 Objednávateľ je oprávnený na použitie diel všetkými známymi spôsobmi použitia 
diel bez územného obmedzenia.

8.6 Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za udelenie licencie k uvedeným dielam je 
zahrnutá v cene za dielo v zmysle čl. 6 bod 6.1 tejto zmluvy.

8.7 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek Poskytovateľom neautorizovanú 
zmenu diel vykonanú Objednávateľom alebo treťou osobou poverenou 
Objednávateľom.

8.8 Tento Článok zostáva v platnosti počas celej platnosti licenčnej zmluvy.“

2.10. V závislosti od vyššie uvedenej zmeny sa mení pôvodné označenie čl. 8 pod názvom Osobitné 
ustanovenia“ na čl. 9 pod názvom „ Osobitné ustanovenia“. Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že 
pôvodný bod 8.3 čl. 8. po novom bod 9.3 čl. 9 zmluvy pod názvom „Osobitné ustanovenia" 
zmluvy sa mení na nasledovne znenie:
„Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať plnenie predmetu tejto zmluvy a podieľať sa na 

plnení indikátorov definovaných v Operačnom programe informatizácie spoločnosti 
Prioritná os 2, resp. v revízii Operačného programu informatizácie spoločnosti Prioritná os 
2, v súlade so Štúdiou uskutočniteľnosti a prílohou č.4-2 Opis projektu Žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok k národnému projektu Digitálny pamiatkový fond, kód 
ITMS: 21120120002.“ Počet zdigitalizovaných pamiatkových - kultúrnych objektov touto 
zmluvou je 274 ( slovom dvestosedemdesiatštyri).
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2.11. V súlade so zmenou označenia predchádzajúceho článku sa mení aj pôvodné označenie čl.9 pod 
názvom „ Záverečné ustanovenia“ na čl. 10 pod názvom „ Záverečné ustanovenia“.Na základe 
dohody zmluvných strán sa pôvodnom v čl. 9 zmluvy, po novom v čl. 10 zmluvy pod názvom 
„Záverečné ustanovenia“ pridáva nový bod s označením 10.6 a znie nasledovne: „Táto zmluva jc 
povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane príloh: 
príloha č .l s názvom „Základná zmluva a Dodatok vrátane prílohy č.6 s názvom „Poistná 
zmluva“ bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je 
verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej 
republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie 
ani za ohrozenie tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 
ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.“

V dôsledku vyššie uvedenej zmeny sa mení pôvodné označenie bodu 9.6 čl. 9 zmluvy na bod 
s označením 10.7 čl. 10 zmluvy a pôvodne označenie bodu 9.7 čl. 9 zmluvy na bod s označením
10.8 čl. 10 zmluvy.

Článok 3 
Záverečné ustanovenia

3.1. Tento Dodatok č. DPF 04 D 1 je vyhotovený v 6 identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ 
dostane 4 vyhotovenia a Poskvtovateľ dostane 2 vyhotovenia Dodatku č. DPF 04-D 1.

3.2.Tento Dodatok č. DPF 04 Dl tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy aj spolu s jeho prílohami.

3.3.Tento Dodatok č. DPF 04-D1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v registri.

Súčasťou Dodatku č.DPF 04-D1 sú nasledovné prílohy:

príloha č. 1. -  Zoznam kultúrnych objektov skupiny

príloha Č. 1.1. -  Zoznam kultúrnych objektov skupiny SK ľ 016 _snd bratislava 
príloha č. 1.2. -  Zoznam kultúrnych objektov skupiny SK ľJ)27  hrad brekov 
príloha č. 1.3. -  Zoznam kultúrnych objektov skupiny SKľ_028stefanikova mohyla 
príloha č. 1.4. -  Zoznam kultúrnych objektov skupiny SK ľ 034 hrad Jilakovo  
príloha č. 1.5. -  Zoznam kultúrnych objektov skupiny SK ľ 039 hradJaseňov 
príloha č. 1.6. Zoznam kultúrnych objektov skupiny SK ľ 040 kláštor Jasov  
príloha č. 1.7. -  Zoznam kultúrnych objektov skupiny SK ľ 054 kláštor lei es 
príloha č. 1.8. -  Zoznam kultúrnych objektov skupiny SKP J)56_kastieljnarkusovce 
príloha č. 1.9. -  Zoznam kultúrnych objektov skupiny SKľ_077Jvad_cicava  
príloha č. 1.10. -  Zoznam kultúrnych objektov skupiny SK ľ 080_kastiel_strazky 
príloha č. 1.1 L -  Zoznam kultúrnych objektov skupiny SKľ_088_kastiel Jopolcianky
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príloha č. 1.12. -  Zoznam kultúrnych objektov skupiny SK P 089 trenčiansky hrad 
príloha č. 1.13 — Zoznam kultúrnych objektov skupiny SK P 098 hradsasov  
príloha č. 1.14. -  Zoznam kultúrnych objektov skupiny S K ľ 106 lupeianskvjirad  
príloha č. 1.15. -  Zoznam kultúrnych objektov skupiny S K ľ ¡14 hrad lednica 
príloha č. 1.16. Zoznam kultúrnych objektov skupiny SKP 115 J v a d  ostry_kamen 
príloha č. 1.17. -  Zoznam kultúrnych objektov skupiny SKP 122 považský hrad

príloha č. 2. -  C osový harmonogram digitalizácie kultúrnych objektov

príloha 3.1. -  Digital izačný scenár kultúrnych objektov -  SKP J )  16_sndjbratislava 
príloha 3.2. -  Digital izačný scenár kultúrnych objektov — SKP_02 7JiradJbrekov 
príloha 3.3. -  Digitalizačný scenár kultúrnych objektov -  SKP 028 Štefánikova jnohyla  
príloha 3.4. -  Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - SKP 034 hrad'Jilakovo 
príloha 3.5. -  Digitalizačný scenár kultúrnych objektov -  SKP 039 hrad Jaseňov  
príloha 3.6. -  Digitalizačný scenár kultúrnych objektov SKP 040 kláštor jasov  
príloha 3. 7. -  Digitalizačný scenár kultúrnych objektov -  SKP 054 kláštor lei es 
príloha 3.8. -  Digitalizačný scenár kultúrnych objektov -  SKP 056 kastiel markusovce 
príloha 3.9 — Digitalizačný scenár kultúrnych objektov -  SKP 077 hrad cicava 
príloha 3.10. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov -  SKP 080 kastiel_strazky
príloha 3.11. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov -  SKP 088 kastielJopolcianky
príloha 3.12. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov -  SK ľ 089 trenčiansky hrad
príloha 3.13. -  Digitalizačný scenár kultúrnych objektov SK ľ 098 hrad scisov 
príloha 3.14. -  Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - SK ľ 106 lupciansky hrad
príloha 3.15. -  Digitalizačný scenár kultúrnych objektov -  SKP 114 hrad lednica
príloha 3.16. -  Digitalizačný scenár kultúrnych objektov -  SKP 115 hrad ostrý kameň
príloha 3.17. -  Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - SKP 122 považský hrad

3.1.1 -  Digitalizačný scenár kultúrnych objektov -  'špecifikácia skupiny
vch objektov -  SKP_() 16_sndJbratislava

3.2.1 Digitalizačný scenár kultúrnych objektov -  špecifikácia skupiny
vch objektov -  SKP J )  2 7JiradJbrekov

3.3.1. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov -  špecifikácia skupiny
ych objektov -  SKP J)28 Štefánikova mohyla

3.4.1. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov -  špecifikácia skupiny
ych objektov -  SKP 034 hrad Jilakovo

3.5.1. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov špecifikácia skupiny
vch objektov -  SKP 039 hradJaseňov

3.6.1. -  Digitalizačný scenár kultúrnych objektov -  špecifikácia skupiny
vch objektov -  SKP 040 kláštor Jasov

3.7.1. -  Digitalizačný scenár kultúrnych objektov -  špecifikácia skupiny
vch objektov -  SKP 054Jdastor Jeles
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príloha 3.8.1. -  Digitalizačný scenár kultúrnych objektov
kultúrnych objektov -  SKP 056 kastiel mar kus ovce
príloha 3.9.1. -  Digital izačný scenár kultúrnych objektov
kultúrnych objektov -  SKP_077_hrad_cicava
príloha 3.10.1. Digital izačný scenár kultúrnych objektov
kultúrnych objektov -  SKP J)80 _kastiel_strazky
príloha 3.11.1. Digital izačný scenár kultúrnych objektov
kultúrnych objektov -  SKP 088_kastielJopolcianky
príloha 3.12.1. -  Digitalizačný scenár kultúrnych objektov
kultúrnych objektov -  SKP_089JrencianskyJirad
príloha 3.13.1. -  Digitalizačný scenár kultúrnych objektov
kultúrnych objektov -  SKP 098_hrad sasov
príloha 3.14.1. -  Digitalizačný scenár kultúrnych objektov
kultúrnych objektov -  SKP 106_lupciansfo>> J ir  ad
príloha 3.15.1. -  Digitalizačný scenár kultúrnych objektov
kultúrnych objektov -  SKP_114 JvadJedn ica
príloha 3.16.1. -  Digitalizačný scenár kultúrnych objektov
kultúrnych objektov -  SKP 115_hrad ostrý_kamen
príloha 3.17.1, -  Digitalizačný scenár kultúrnych objektov
kultúrnych objektov -  SKP 122 považský- hrad

špecifikácia skupiny

špecifikácia skupiny

špecifikácia skupiny

špecifikácia skupiny

špecifikácia skupiny

špecifikácia skupiny

špecifikácia skupiny

špecifikácia skupiny

špecifikácia skupiny

špecifikácia skupiny

príloha č. 3.1.2. -  Situačná mapa kultúrnych objektov 
príloha č. 3.2.2. -  Situačná mapa kultúrnych objektov 
príloha č. 3.3.2. -  Situačná mapa kultúrnych objektov 
príloha č. 3.4.2. -  Situačná mapa kultúrnych objektov 
príloha č. 3.5.2. -  Situačná mapa kultúrnych objektov 
príloha č. 3.6.2. -  Situačná mapa kultúrnych objektov 
príloha č. 3. 7.2. Situačná mapa kultúrnych objektov 
príloha č. 3.8.2. Situačná mapa kultúrnych objektov 
príloha č. 3.9.2. -  Situačná mapa kultúrnych objektov 
príloha č. 3.10.2. Situačná mapa kultúrnych objektov 
príloha č. 3.11.2. -  Situačná mapa kultúrnych objektov 
príloha č. 3.12.2. -  Situačná mapa kultúrnych objektov 
príloha č. 3.13.2. -  Situačná mapa kultúrnych objektov 
príloha č. 3.14.2. -  Situačná mapa kultúrnych objektov 
príloha č. 3.15.2. -  Situačná mapa kultúrnych objektov 
príloha č. 3.16.2. -  Situačná mapa kultúrnych objektov 
príloha č. 3.17.2. -  Situačná mapa kultúrnych objektov

príloha Č. 3.1.3. — Aktualizačné listy kultúrnych objektov 
príloha č. 3.2.3. -  Aktualizačné listy kultúrnych objektov 
príloha č.3.3.3. -  Aktualizačné listy kultúrnych objektov
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príloha č.3.4.3. -  Aklualizačné listy kultúrnych objektov 
príloha č. 3.5.3. -Aktiializačné listy kultúrnych objektov 
príloha č. 3.6.3. -  Aklualizačné listy kultúrnych objektov 
príloha č. 3. 7. i. Aktiializačné listy kultúrnych objektov 
príloha č.3.8.3. -  Aklualizačné listy kultúrnych objektov 
príloha č. 3.9.3. -  Aktiializačné listy kultúrnych objektov 
príloha č. 3.10.3. Aktiializačné listy kultúrnych objektov 
príloha č.3.11.3. -  Aklualizačné listy kultúrnych objektov 
príloha č. 3.12.3. -  Aklualizačné listy kultúrnych objektov 
príloha č. 3 13.3. -  Aktiializačné listy kultúrnych objektov 
príloha č. 3.14.3. -  Aklualizačné listy kultúrnych objektov 
príloha č. 3.15.3 -  Aklualizačné listy kultúrnych objektov 
príloha č.3.16.3. -  Aktiializačné listy kultúrnych objektov 
príloha č.3.17.3. -  Aktiializačné listy kultúrnych objektov

príloha č. 4. L -  Kalkulácia digitalizácie kultúrnych objektov 
príloha č. 4.2. -  Kalkulácia digitalizácie kultúrnych objektov 
príloha č.4.3. -  Kalkulácia digitalizácie kultúrnych objektov 
príloha č. 4.4. -  Kalkulácia digitalizácie kultúrnych objektov 
príloha č.4.5. -  Kalkulácia digitalizácie kultúrnych objektov 
príloha č. 4.6. -  Kalkulácia digitalizácie kultúrnych objektov 
príloha č. 4. 7. -  Kalkulácia digitalizácie kultúrnych objektov 
príloha č. 4.8. Kalkulácia digitalizácie kultúrnych objektov 
príloha č.4.9. -  Kalkulácia digitalizácie kultúrnych objektov 
príloha č.4.10. -  Kalkulácia digitalizácie kultúrnych objektov 
príloha č.4.11. -  Kalkulácia digitalizácie kultúrnych objektov 
príloha č.4.12. — Kalkulácia digitalizácie kultúrnych objektov 
príloha č.4.13. -  Kalkulácia digitalizácie kultúrnych objektov 
príloha č.4.14. -  Kalkulácia digitalizácie kultúrnych objektov 
príloha č.4.15. -  Kalkulácia digitalizácie kultúrnych objektov 
príloha č. 4.17 -  Kalkulácia digitalizácie kultúrnych objektov

príloha č.4.1.1. -  Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov -  SKP 016 snd bratislava 
príloha č. 4.2.1. - Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov -  SKP 02 7 hrad_brekov 
príloha č.4.3.1. -  Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov -SK ľJ)28stefan ikova  mohyla 
príloha č. 4 .4 .1 -  Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov -  SK ľ J )  3 4 hradJilakovo 
príloha č.4.5.1. -  Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov SKľ_039_hradJaseňov 
príloha č.4.6.1. -  Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov -  S K ľ 040 kláštor Jasov 
príloha č. 4. 7.1. Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov - SKľJ)54_klaslorJeles 
príloha č. 4.8.1. -  Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov -  S K ľ 056 kastiel markusovce 
príloha č. 4.9.1. -  Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov -  S K ľ 077 hrad cicava 
príloha č. 4 .10 .1 - Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov -  SK ľ 080 kastiel_slrazky



príloha č.4.1 L 1. -  Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov -SKP 088 kastielJopolcianky 
príloha č. 4.12.1. -  Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov -  SKPJ)89Jrenciansky hrad 
príloha č. 4.13. L -  Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov -  SKP _098Jvad_sasov 
príloha č. 4.14.1. -  Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov -  SKP 106 lupcianskyJvad  
príloha č. 4.15.1. -  Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov -  SKP JvadJedn ica  
príloha č. 4.16.1. -  Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov -  SKP J v a d  ostrý kameň 
príloha č. 4.17.1. -  Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov -  SKP považskýJirad

príloha č. 5.1.l.~ Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 1- Fyzická digitalizácia (Primárny DO) 
príloha č. 5.2.1. -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 1 -  Fyzická digitalizácia (Primárny DO)
príloha č. 5.3.1. -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 1 -  Fyzická digitalizácia (Primárny DO)
príloha č. 5.4.1 -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 1 -  Fyzická digitalizácia (Primárny DO)
príloha č. 5.5.1. -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 1 -  Fyzická digitalizácia (Primárny DO)
príloha č. 5.6.1. -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 1 -  Fyzická digitalizácia (Primárny DO)
príloha č. 5. 7, /. -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 1 -  Fyzická digitalizácia (Primárny DO)
príloha č. 5.8.1. -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 1 -  Fyzická digitalizácia (Primárny DO)
príloha č. 5.9.1. -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 1 -  Fyzická digitalizácia (Primárny DO)
príloha č. 5.10.1. -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 1 -  Fyzická digitalizácia (Primárny DO)
príloha č. 5.11.1. -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 1 -  Fyzická digitalizácia (Primárny DO)
príloha č. 5.12.1. -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 1 -  Fyzická digitalizácia (Primárny DO)
príloha č. 5.13.1. -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 1 -  Fyzická digitalizácia (Primárny DO)
príloha č. 5.14.1. Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 1 -  Fyzická digitalizácia (Primárny DO)
príloha č. 5.15.1. -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 1 -  Fyzická digitalizácia (Primárny DO)
príloha č.5.16.1. -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 1 -  Fyzická digitalizácia (Primárny DO)
príloha č. 5.17.1. -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 1 -  Fyzická digitalizácia (Primárny DO)

príloha č. 5.1.2. -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 2 -  Postprocesing 
príloha č. 5.2.2. -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 2 -  Postprocesing 
príloha č. 5.3.2, -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 2 -  Postprocesing 
príloha č. 5.4.2. -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 2 -  Postprocesing 
príloha č. 5.5.2. -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 2 -  Postprocesing 
príloha č.5.6.2. -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 2 -  Postprocesing 
príloha č. 5. 7.2. Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 2 -  Postprocesing 
príloha č.5.8.2. Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č.2 -  Postprocesing 
príloha č. 5.9.2. -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 2 -  Postprocesing 
príloha č.5.10.2. -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza Č.2 -Postprocesing  
príloha č. 5.11.2. -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č.2 -  Postprocesing 
príloha č.5.12.2. -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č.2 -  Postprocesing
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príloha č. 5. J 3.2. -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 2 -  Poslprocesing 
príloha č. 5.14.2. -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č.2 -  Poslprocesing 
príloha č.5.15.2. -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č.2 Poslprocesing 
príloha č.5.16.2. - Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č.2 Poslprocesing 
príloha č. 5.17.2. -  Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č.2 -  Poslprocesing

príloha č. 6. -  Poistná zmluva

V Bratislave, dňa: V Bratislave, dňa:
Objednávateľ: Poskytovateľ:

PhDr. Katarína Košová 
generálna riaditeľka 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

In g. Viliam Kišš 
konateľ 

TENDER MEDI A GROUP, .v





Príloha č.6. - Poistná zmluva.

n ŕ 
\1.jV

roisfOVtitei’

i ■’ o i 3 í í'j í k/F o i ste n ý

;!i ôdrr.íší poistenia, 
Po istná súrna

Potvr-::;:;í:ie o poistení

Generáli Poisťovňa, s. a.
Lamačská ;esta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republík;-:.
Zapísaná v Obchodnom regislri Okresné!',o súdu Bratislava I, oddiel Sa, viožka č 1325/8 
Spoločnosť psiri do skupifiý Generáli, ktorá ¡s uvecen.á v Talianskotr zožname skupín poisťovní 
vedenom ISyAP pod č. 26

Poisťovateľ potvrdzuje, že dňa 1.3.01.2014 užsw« pcisí j jsi^WVU Kj0613O5v 
v ro zsa h  i j

T EN D ER  MÉDIA G RO UP, s.r.o.
Sabinovská 'M 821 02 Bratislava 
IČO: 35 750 871
Zapísaná v Obchodnom -egistri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sic vložka ó '77 I7/B

Právnym predpisom stanovená zodpovednosť pôistenéno ;a Škodu vzniknutú inej osobe 
v súvis.’osíi s výkonom poistených činností poisteného (ďalej íon „Všeobecná zodpovednosť“) 
vrátane
Predmet poistenia ; Poistíiii ¡¿um;: LirnH pirjania spoluúčasť Uzernný

v EU R v E U R ” v EU R rozsah
Vseoofec.iĽ zodpovednosť 1 600.000,- 1 600.000, 165,- é  r
"na |ednu a všetky poistne udalosť vzniknuté počas doby trvania poistenia

P c istená činn osť

Doba trvania 
poistenia

činnosť, uvedené vo Výpise z Obchodného registra okrem činnosti 
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ooradcov 
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

Od 17.01.2014, 00:00 hod. do '7.01.2015, 00:00 hod.

Toio potvrdenie o poistení v ž;adncrr prípade nemaní, nerozširuje alebo nenahradzuje platnú poistnú zmluvu. 

Toto potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.

V Bratislave dňs

Generáli Poisťovňa, a. s. 
ľŕig. Pavol Adámek 

undsrsvriíer

^ ilä iiv . 'lc r  l.-.g. Pavol » J.iľT ík  1«. -4> . 9UJ ,'2t S íi v ľ  Ji. .»*SjKtKľĺBkijyúer: IŇ1»0'. S* : -c »1 -J.' 41« m  t*< <*

Sirsns 1 (cs k o r  !
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