
 

 

.Realizačná zmluva CAIR-10/2013  

(ďalej len „zmluva") 

uzavretá v zmysle  § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so Základnou 

zmluvou na poskytovanie komplexných sluţieb, 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: 

Článok 1  

Zmluvné strany:  

1.       Objednávateľ 

Obchodné meno: Národné osvetové centrum 

Sídlo: Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava 

Zastúpený: PhDr. Jana Kresáková, generálna riaditeľka 

IČ DPH: nie je platcom DPH 

DIČ: 2020829888 

IČO: 00164615 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000432964/8180 

Označenie registra: - 

(ďalej len „Objednávateľ") 

II.      Poskytovateľ 

Obchodné meno: TENDER MEDIA GROUP, s.r.o. 

Sídlo: Sabinovská 14, 821 02 Bratislava 

Zastúpený: Ing.  Vi l iam Kišš, konateľ 

IČ DPH: SK202 0252883 

DIČ: 2020252883 



 

 

IČO: 35750871 

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. 

Číslo účtu: 2625024634/1100 

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

ako líder skupiny poskytovateľov : TENDER MEDIA GROUP, s.r.o., Sabinovská 14, 821 02 

Bratislava, IČO: 35750871, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel Sro, vloţka 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, vloţka 

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, vloţka 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, vloţka č. 23435/B, Dokument Logistik, s.r.o., Pri Šajbách 1, 

831 06 Bratislava, IČO: 36 771881, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I., oddiel Sro, vloţka č. 45747/B,  ZFB Zentrum Für Bucherhaltung GmbH, Mommsenstraβe 

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, vloţka 

č. 3236/B 

(ďalej len „Poskytovateľ") 

Objednávateľ a Poskytovateľ budú spoločne označovaní tieţ ako „Strany" alebo „Zmluvné strany". 

Článok 2   

Preambula 

Konštatuje sa nasledovné: 

Na základe vyhláseného centrálneho verejného obstarávania, realizovaného postupom uţšej súťaţe 

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 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", 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 obstarávateľa, 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 zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva 

kultúry SR, ktorí sú verejnými obstarávateľmi podľa § 6 ods.) písm. d) zákona o VO, bola uzavretá 

Základná zmluva na poskytovanie komplexných sluţieb 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 (d'alej len "Základná zmluva"), na základe ktorej je Poskytovateľ 

povinný realizovať pre Ministerstvo kultúry SR (ďalej aj M K SR) a organizácie v jeho 
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zriaďovateľskej pôsobnosti predmet plnenia v nej špecifikovaný. Základná zmluva tvorí Prílohu č.1 

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 (ďalej len „PFI"). 

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, ţe 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 

Predmet zmluvy 

 

3.1   Predmetom tejto zmluvy je v súlade so zmluvnými dojednaniami obsiahnutými v Základnej 

zmluve, poskytnutie sluţieb 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 sluţieb: Zabezpečenie aktivít v rámci projektu NP 7 – Centrálna aplikačná 

infraštruktúra a registratúra, kód ITMS 21120120005: Aktivita A1.4 – Implementácia aplikačného 

vybavenia 

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 uţívaniu určenému účelu od Poskytovateľa prevziať a zaplatiť 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 Národné osvetové centrum, Nám. 

SNP 12, 812 34  Bratislava. 

 

                                                                                          Článok 5 

                  Spôsob plnenia, čas plnenia  

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom: 

 Spôsob realizácie sluţieb: dodávka licencií pre Search Server. Vymedzenie jednotlivých poloţiek 

je súčasťou Prílohy č. 2 – Cenník tejto realizačnej zmluvy; postup preberania plnení a čiastkových 

plnení je súčasťou úpravy tejto realizačnej zmluvy, prípadne môţe byt pozmenený dohodou strán 

vo forme dodatku.   

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 CAIR-10/2013 oboma zmluvnými stranami. 

Rozsah prác a produktov: Licencie pre Search Server: Úlohou je zabezpečiť sprístupnenie 

digitalizovaných objektov v elektronickej podobe, dodávku technológie na rýchle sprístupňovanie 

a vyhľadávanie v databáze. Poţaduje sa riešenie na fulltextové vyhľadávanie s plnou podporou 

slovenského jazyka s tvaroslovím a schopnosťou hľadania skloňovaných slov a viacslovných 

spojení, so zapojením bibliografických opisov. 
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Systém musí byť navrhnutý tak, ţe bude schopný okrem otvorených zdrojov poskytovať a 

zabezpečovať sprístupňovanie a vyhľadávanie v ďalších informačných zdrojoch prostredníctvom 

jednej technológie na jeden uţívateľský dotaz, v ktorom uţívateľ určí znenie dotazu, informačné 

zdroje a formu výstupu, napr. www stránka alebo email. 

Termín, lehoty na dodanie sluţieb (časový harmonogram): časový harmonogram jednotlivých   

procesov a činností  sa bude pripravovať na začiatku implementácie jednotlivých aktivít, skončenie 

aktivít najneskôr do 30.6.2015. 

Ďalšie špecifiká realizácie a dodania sluţby: preberanie (aj čiastkových plnení) formou 

preberacieho protokolu a schvaľovacieho protokolu. 

5.2.    Po ukončení plnenia predmetu tejto zmluvy zo strany Poskytovateľa (aj čiastočného plnenia), je 

Poskytovateľ oprávnený priebeţne počas celej doby trvania tejto zmluvy, odovzdávať 

Objednávateľovi ukončené plnenie, príp. jeho časť a Objednávateľ je povinný predmet plnenia 

(aj čiastočne) prevziať, za dodrţania nasledovného reţimu: 

- posledný deň kaţdého pracovného týţdňa 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, ţe 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, ţe Poskytovateľ má právo odovzdať zhotovené plnenie (príp. ich 

časť) aj častejšie ako 1 x týţdenne, 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 sluţieb. Základná 

minimálna neodkladná súčinnosť Objednávateľa spočíva vo vytvorení riadiaceho orgánu pre 

výkon tejto zmluvy, ktorý bude zloţený zo zástupcov Objednávateľa a Poskytovateľa; riadiaci 

orgán je definovaný v Prílohe č. 4. k Základnej zmluve. Neodkladnou súčinnosťou sa pre účely 

tejto zmluvy povaţuje 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. Ţiadosť 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 sluţieb 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 sluţieb podľa tejto zmluvy aţ do momentu splnenia záväzkov a/alebo 

povinnosti zo strany Objednávateľa, pričom pre tento prípad nie je Poskytovateľ v omeškaní s 

poskytnutím sluţby podľa tejto zmluvy. 
 

5.4. Zodpovednými zástupcami za Poskytovateľa sú: 

pre veci technické: Ing. Peter Marman, mobil: 0918 909 445 

pre veci zmluvné: Ing. Zlatica,Verešpejová, mobil: 0915 736 650, 

verespejova@tendermediagroup.sk 
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vo veci preberacích konaní: Ing. Peter Marman, mobil: 0918 909 445 

 

            Zodpovednými zástupcami za Objednávateľa sú : 

pre veci technické: Ing. Jozef Putiš: +421 2 204 71 508, e-mail: jozef.putis@nocka.sk 

pre veci zmluvné:  Ing. Richard Hrabčák, mobil: 0918 716 072 

pre veci preberacích konaní: Ing. Richard Hrabčák, mobil: 0918 716 072 

 

 

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. 18/1996 Z. z.  

o cenách  v znení  neskorších  predpisov,  vo  výške 2.536.000 EUR   bez  DPH,   vo  výške  

3.043.200 EUR s DPH, ktorá bola dohodnutá v súlade s Cenníkom, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto 

zmluvy. 

6.2. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi cenu poskytnutých sluţieb 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. 

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. Zmluvné 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. 
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Článok 8 

Osobitné ustanovenia 

8.1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, ţe je pre ne záväzný obsah Základnej zmluvy, s obsahom 

Základnej zmluvy bez výhrad súhlasia a zhodne potvrdzujú, ţe právny vzťah zaloţený 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, ţe 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 0 a indikátor počet projektov, v rámci predmetu plnenia tejto zmluvy v počte 0 

(Národné/dopytové projekty sú definované v Štúdii uskutočniteľnosti dostupnej na 

stránke http://ww w. opis. gov. sk/18515/studie-realizovatelnosti-prioritnej-osi-2. php.). 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 
 

9.1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyţadujú písomnú formu a súhlas zmluvných strán (s pouţitím 

ustanovenia bodu 8.2. tejto zmluvy). Táto zmluva môţe byť menená výslovne len písomnou 

formou zmluvných dodatkov, ktoré odsúhlasia oprávnené osoby zmluvných strán. Návrhy 

zmluvných dodatkov je oprávnená predkladať kaţdá zo zmluvných strán. 

 

9.2. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia dispozitívnymi ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, s primeraným pouţitím § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka a pokiaľ 

nemoţno ustanovenia tohto zákonníka pouţiť, 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 snaţiť pred začatím právnych krokov predovšetkým o zhodu v dobrom. 

Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú zhodou v dobrom, budú sa snaţiť dosiahnuť súdny zmier. 

Objednávateľ berie na vedomie, ţe pre prípad výskytu problémov vzniknutých pri plnení tejto 

zmluvy, môţe 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 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 najbliţšie. 
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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, ţe 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. 

 

Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

 

Príloha č.1  - Základná zmluva 

Príloha č.2 – Cenník 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa__________                            V Bratislave, dňa ______________________  

Objednávateľ:                                                     Poskytovateľ:  

 

 

 

 

 

___________________________                   ___________________________ 

 

PhDr. Jana Kresáková                                     Ing. Viliam Kišš 

generálna riaditeľka                                         konateľ 

Národné osvetové centrum                              TENDER MEDIA GROUP, s.r.o. 
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Príloha č. 1 - Základná zmluva 
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Príloha č. 2 – Cenník 

 

 
 

 

*1 - Serverová licencia fulltextového databázového systému je určená pre počet serverov a CPU, ktoré sú definované vo výstupe projektu Aplikačná a integračná architektúra, 

dodaného v rámci aktivity 1.3 – Návrh technického riešenia. 

ID  

položky  

cenníka  

základnej  

zmluvy 

Rozsah v  

kusoch) 

Cena za ks  

v EUR bez  

DPH 

Cena za ks 

v EUR s DPH 

Serverová licencia fulltextového  

databázového systému na prezentáciu  

konvertovaných objektov v knižniciach  pre  

minimálne 2 mil. objektov (špecifikácia je  

uvedená v popise predmetu zákazky)  

    Jazyk: Sloven?ina 

    Platforma:  Linux 

Počet serverov: 1 (*1) 

Počet CPU: 1 (*1) 

1523 5000 (1 ks/  

1000  

objektov) 

500,00 € 600,00 € 2 500 000,00 € 3 000 000,00 € 

Klientská licencia aplikácie pre prístup do  

fulltextového databázového systému na  

prezentáciu konvertovaných objektov v  

knižniciach pre 1 PC (tenký alebo hrubý  

klient) 

1525 100 (1ks/ 1  

licencia) 

360,00 € 432,00 € 36 000,00 € 43 200,00 € 

Celková cena s DPH 3 043 200,00 € 

Jednotková  

cena 

v EUR bez DPH 

Jednotková cena  

v EUR s DPH 

A1.4  

Implementácia  

aplikačného  

vybavenia -  

licencie 

Celková cena bez DPH 2 536 000,00 € 

Jednotková činnosť  

podľa projektu 

Rola alebo služba podľa základnej zmluvy Špecifikácia 
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V Bratislave, dňa__________                        V Bratislave, dňa  ___________ 

Objednávateľ:                                              Poskytovateľ:  

 

 

 

___________________________                   ___________________________ 

PhDr. Jana Kresáková                                  Ing. Viliam Kišš 

generálna riaditeľka                                      konateľ 

Národné osvetové centrum                            TENDER MEDIA GROUP, s.r.o. 



\lh- ~ l ji) \! 
z.\f..:L\I>~ \ Z:\1U \':\ 

na po'>k:' to\ :mi.: knmph.'"\n~d1 slu.iieh. 
oa 1:abe1rwčcniľ „, ..;témo\ ého :i tt:\.·lmologickélw ri\.'\cnb \ \ ht•ťu, logi,tiln, kom erl'.Íť, 

ochran} a lác hrany ohsahu rn rdrojov pamiiťo,~·ch a fon do' Š ch in.~titúcií, i~h odw,;rnic. '>O 

rnpojením bibliografického popi<,u a od1r:rn~ autorsk~d1 pr:t' 
td,1le1 /,'n , :::c1kladnt! :::mlm·a" ufťbo , ::miur<1 . 

uzat\ orcn3 podľa § 269 otls. 2 a § 5Jťl a nasl. Obchodného dkonníka 

č:lánok l 
Zmluvné stranv: 

I. Objednávateľ 
Obchodnť meno: '.\hnisterstvo kultúry Slo\ ens kej _rcpuhlikľ 

Sídlo: ____ _ L .. Nám. SN·P. 3.3 .. ~-.l} .... ~ l Brat1sl~~~a.'.. Slovenska republika 
t ZastúpcnÝ: L Marek ľ.laďarič. mim~tcr ku!turv 
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: LlCO: i 00165181----~·==--····--

___ j 
t 

ťj ~ !·kmko~ -~p_ojeni~.;_ 1 Štátna pokladnica_Bratis.!~·a 
~ 1 Císlo účtu: 700007165218180 
r 

Označenie registra: 

a "tátnc rozpočtové oq~aniz~ícíc a štátne príspevkové organi.1:icic v .ai:uťo\atd\kcj 

1 pôsobno-;ti MinisterstvH kultúry Slovenskej Republík} _ _podl':t Príloh) ~· 1. 

(ďalej len „Objednávateľ") 

3 

IL Poskytovateľ 
Obchudné meno: TENDER MEDIA GROlJP, s.r.o. 

Sídlo: l Sabinovská 14. 82 l 02 Bratislava 
........ z--_-as-n-·1p-t:-,n-y-·:-----------. +L-.'!_-i_-1~an-.. -1-K-išs.ko~~1-1cľ"" _ ···· ___ ··~--

'fcDPH . l SK202025288.3 
1[)IC:----·----··· __ 2020252883 

·TC:o: - I 3s1sos11 
r-C...,,.B_~;-1 ~_· o_t~·=~e-._tu-s .... ~=o=j-e_ -n_i=e=: ===·-··-_·····_····-_·····_-· ·=f ···-- ····-·--·---···--··-···~--

==-=1 -·--1 
-- j 

1 ----1 

---·--·-···! 
- -· -···-.------· 

Označenie: regi_:;tr~1: 1 Okresný súd Bratíslava L oddiel Sro. v Io/la č. 17717 iB 

ako líder skupiny posk;.-1ovateľov : TENDER MEDIA GROUP, s.r.<L Sabinov'ikú l·L 82! 02 

Bratislava. IČO· 35 75087 L '>poločnosť je L..apis::má ,. obchodnom registri Okresného súdu 

BratisJa,·a L oddiel Sro. vložka č 177 l 71B. VER12. s.r.o .. Sabinovská 14, 82 l 02 Bratislava. IČ'O: 
35 806 23 ! .spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 13raLishtva I.. oddiel Sro. 

\ ložka č.23506tB. Slovakia Online s.r.o .. Sabinovská 14. 821 02 Bratislava, IČO: 31 402 4·15, 

spoločnosť je zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava L, oddiel Sro, vložka 

č.9581 B, STUDIO 727. s.r.o„ Bystrická 3~. 902 01 Pezinok. IČO: 35 805 684. spoločnosť je 

z:1písanú \ obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.. oJdíd ro, vloi..ka č.234.35/B. 

Dckumt:nt Logistik. s r.o . Pri Sajbách L 831 06 Bratislava. 1ČO: 36 771 881. spoločnosť je 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Brntislnva 1.. oddiel Sro. vložka č.45747/B, ZFB 

Zentrum Fi.lr Bw.:herhaltung GmbT-L ~lommsenstra~e 7, 043 29 Lcip1ig, SRN. spoločnosť je 

zap1saná \. ohchodnom regístri Spolkového úradu pre justíciu v Bonnt:. SR'\!. RegístrO\ť číslo: HRB 

!J·f_,S7 !Č'O : DE l 8.f.448735. GJČ': 23212300675. SOITRON. a.s Plyn{m~nskú 5. 829 75 Bratislava. 



!('( \. :5 x-1 () i(). "r"k1črhisť p:: /i!pt:-a!J.l \ t)h:ht·dlh\fll r,'l'Í'>lrl ( lk1ť:>!l1.'lH> -;udu Br,llL-.l:1\ J L .iJd1d 

S,1. \loib C '2~ú 'H llfak, len ,J\\s~v{U\:1kľ''1 -

Oh•i.:dtrn\ a11:ľ .1 Pnsky tn\ atd' budu "P''l('\;1h: 1vru~P\ ~mi 1 Iľl. nk(\ „~tra!l\" :ilcb,l . ./ml U\ !l<.' -;tr.u·\ ·· 

( !;inok .2 
Preambula 

Zji-J:.1Jná 1mlm a sa UE.llVirn n:i za!datk \ yh!.ts-.·n~h,) ccntnílncho Hrcjnt:·ho oh„t:ir:h ani:• . 

rc.d11n\'anL'ho postupom uíšcj suťažc zvcrcjncne_í ' ('radnom vestrnJ..u hiropskci unie p1ld číslom 
201l() S l 7-~-25 l-t28 z 10.9.2009 a vn Veslmku wrcín0hq obs1aravania Cisln i 7:;, zn f 1 9. 2009 pm! 

značkou 04\)7(). \1lďS. vratanc dodatočn:ch informú~l! na pn:drnct z~ikazk~ · ,.Zahťipečenic 

sy,tťmového a technologického riešcnhl vfbcru, logistit.y. lrnnvcr.r.ic, od1r~rnv a J'.áchrarn 

obsahu 1.0 zdrojov pamiiťových a fondovjch inštitú~ii. ich uchovanie .. 'o .1:1pojenír;l 

bibliogrnfického popisu a ochrany autorských práv„. \ súlade so .r.úlwnom č. 2:1\12006 Z . .1 .• 

o nrcjnom obst;1rávaní :1 o z.mene a doplnení niektor)ch L.;tkonov ' /.není nc~korších 

prcdpi5oY (ďalej aj . .zákon o VO"') a v súl:1<l.: >o Smernicou !\1inisterstva kultúr) SR č. Mh: 

l.329!2007-1012582 l 15. fcbru;ira 2007 o ccntr:ilnorn verejnom obstar:lrnní v rnortc kult Ílry prl.~ 

. \ 1tnish:rst\.1) kultúry Slo\ ens kej rcpubl iky ako vcn.:jnd1n obstar{nat..:ľa po<lľa § 6 ods. 1 p1sm. ,1) 

... , áknna o 'vO. ktorý obstaráva d::m}' predmet 1akazky podľa § l O zákona o VO pn.: 111yd1 verejných 

obst:u·:hatcľo\ - štátne m7počto\0 organiz::lcic a štútn.: prispcvkové organuác1c ' 1natfovattľ~kcj 

péisobnost1 Ministerstva kultúry Slovenske) repuhlik)'. ktorí ">Ú verejnými obstaravalcľmi podľa § 6 

ods.! pism. d) úkona o VO. ako centrálna obsL1rávatcľsk:í <1rganiLácia. 
Konštatujt.: sa. le plnenie dohodnuté podľa tejto zm!u\·) je v súl;1de so zúkonom é. 61 Xí.2003 7,.z.. o 

amnrskom prá\'C a právach súvisiacich s autorsk}m právom (autorský /áknn). \' znení ncsknršich 

predpisov. 

3.1 

Člónok 3 
Účel a predmet zmluvy 

Ličdorn Lmluvy je vznik obchodno-záväzkovt!ho v1.ľahu. v ktorom sa Posk)tll\"<Hcľ /uvilzu.rc 

realizm«tť predmet plnenia podľa bodu 3.2„ 3.3. zmluvy pre Ohjcdnúvateľa podľa člúnku 1 

tejto :zmluvy a podľa Prílohy č. l tejto zmluvy - ]'v1inistcrstvo kultúry Slovenskej Republiky 

(d-akj aj .. MK SR'") a organizácie\ zriaďovatd'sb~j pôsohnosti MK SR. 

Poskytowtteľom sa pre účely tejto zmluv:v rozumie líder skupiny poskytovateľo\. oznJ(enych 

v článku l tejto 1.Jnluvy. 

3.2. Predmet zmluvy zahŕňa služby súvisiace s1.> zabezpečením systémového a technologick..'.-ho 

riešenia \)bcru. logistiky. konverzie. m:hrany a záchrany obsahu zo zdrojov pam~íľový·ch a 

fondových inštnúcli ich uchovania. so zapojením bibliografického popisu a ochrany autorsk)ch 

prav iJe o spoluprácu v realizácii auditu a \.ýberu kultúrnych objektov <kultúrnych objektov 
v zmysle významu kultúrneho dedičstva). spoluprácu pri stanovení priorít /. hľaJíska ich 

kultumej a historickej hodnoty. vedeckého a \.Zdcbnostncho •)z.namu, podpora s;stt:mu 
logistiky manipulácie v procese prcdprípravných etáp komazie obsahu a zabapcčcnie 

činností súvisiacich s ochranou a záchranou objektov kultúrnej hodnoty. tcchnickó realizácia 
konverzie. sprístupnenie dát pre archiváciu, uchm unie a správu dát vrátane Lapojenia 

biblio;raťického opisu týchw Ját a ochrany autorských prúv. Účelom je navrhnutie slu7.by tak, 

aby sa minímulizovala fyzická manipulácia. ako aj mecharncká záťaž jednotlivých zdrojov 

v záujme ochrany Súčasťou služby konverzie sú súvisiace ..-;oftvérov~ aplikácie a súvisiaci HW 

s cieľom Z\ y fovat k valí tu proceso\' \) bt.:ru. konverzie. dlhodobého uchovánmia. Ldieľania. a 

-,prostredkov;)v::mia obsahu ínformačn)ch zJrojO\' kultúrnych. pamäťových a fondových 

inštnút:ií do pn:::zentačnej vrstvy. 



Pn.:Jm..:l plnt::nia zmlu\: 1.il1ri1a 

~ . 2. i 'T'\Llprncu f. ''rgani1:H.;1arrn \ ,:riaJ".n·31.:ľ'-kCJ p1\.:;obnu..;ll \lK \R :ikn ram;iťo\ yrrn ,\ 

!l>mJ,n yrn1 In'litw.:1.mi' 1 r'•);J pnJn1ílm p~mút\l\\.' a ľ<1 !hlm C ll1ŠtittKit.: 'i;\ ľ1'llll1lCju rujm:i 

orgc1ni1:ic1e. h.lorc vbstni,t. spr;.wuju nlcbn rnak 1aht:!fh~ČUJÚ oh;ckt~ kultúrneho 

th.:d1č-.,tva \ "ihnt:nskcJ r..:publil-.c (l[~1kl_l~.D_„P!·!"} pri posk)kW:Ull slu/i\.'l) 

' •)bL\sti Juditu ,1 na.sk<lnC.:ho výb1:ru prc<lim:tov llhsahu 10 ;,drojnv pamäť,1Yycb a 

ťond()\'ých ínštitucií: ~L1kj pani ... ·ip;lciu na riadení t.:1..•léhn '>ystcnrn ! prcdnll.:t ·1:.ika1ky 1: 

n:1vrh a 1abt?pcl:ovanic logistiky 1: ... ·kbo sysh:mu. !-.tory obsahuje rid...:niľ auditu 

( \~bcru l prcdmecov obsahu. ochrnrr) obsahu. ochran; 1drojov PF! prd, počas a 

po procese kmlVt'ľ/le. n,uk·nic.: rrm:-<.::-.1.n h)gistiky sy..;t..:mu a ľuJsk)·ch .rúroj()\', 

pt>radcnskú a školiacu činnosť. vra1a11L' podpnm)·ch \lu7id) spnčivajúdch v sc:rvi:mcj 

činnosti a v podpnrc zabcz:p<;čt.:nia uchn"ania d0Jani!1111 riešenia \ ramci v~stupo\' 

konverzie 1drojov PFI a \ sprbtuptiO\aní tychto \~stupov .. kdnochv(t inštítucrn 

urganizúcía v zri:'1ďovaceľsk.cj pô-;obnost1 MK SR. patriaca Llo 1)krnhu PFI. sa pre.: účt!ly 

tejto zmluvy ďakj 07 .. n;:ičuje ako Objednúvatcľ - ' 1.myslc čbnku l tejtP ·1mlm y podľa 

Prilohy č l tejto zmluvy. 
3.2.2. pre účdy riadenia systému pri realizácii d~rn\·ch n.irndnyd1 prnjd..:tO\ akho ich častí 

' rúmci PFI. v 1.mysk Štúdie uskutocni11.::ľnosci pre Orcrw.:n} program infonnati.1ó.c1l: 

<.ipoločnnstí Pril1ritnú os 2 a v zmysle Stralt'.gie ro1voja fondových .1 panúfovych 

inštitúcií a obnovy ich n~1rodncj infraštruktúry v ro.ort..: kultúry. posk;tovanie slu/il,:b 

\. 0bbsti ~ysti.!movcj integra<::1e. Hátanc proccsni:j ~mal) z:. analyzy tcchnickvch 

návrho\ a postupo\. riaJenia u projektového mmmJmcntu. poskytovania <)Jhomých 

kapacít. školení a konzultácii v rozsahu definovon~1th a schválených mirodnych 

projektuv s integráciou na arcbitekturu dlhodobého udrnvávania ~1 na praemaénli 

vrstvu s vyústenim do on-line sluJ:icb. kde sa vyž.aduje od Poskytovateľa súčinnosť 

podľa pnslušných ustanovení tejto zmluvy. 
: .2.3. systt·mové a komplexné riešenie ochrany, dtchr:rny ;:i kon ver/ie prcJmt.:tov obsahu 

LO Ldrojov PFL špecifikovaných a ddinovaných podľa jednotliv)·ch typov v Opise 

predmdu zákazky ako súčasti súťažných podkladov, kturý je Prílohou č. 3 k tejto 

zmluve. ako aj v Štúdii uskutočniteľnosti. doslupncj na 'itránk1: 

http: 1\1.·ww.opis.gov .sk l 85 l 51studie-rea!izo\ aldnosti-prioritnt;j-osi-2.php : 

3.2.3. l. textových objektov rôznych fonnátov s určenim typov. vlastností ohjátov :.. 

požiadaviek na proces konverzie a pod., vrátane optického rozpoznávania znako\ 

(OCR) a podpory pri sprístupíiovaní výstupov konverzie p1c ucho\iavanic. 

prezentáciu. fulltextové v yhl'adávanic s plnou p\><lporou slovenského jazyka 

s tvaroslovim schopnosťou hľadania skloňovan)ch slov a vi:.H.:slov n)\:h spojení. 

so zapojením bibliografických opisov a riešením au1orských práv a poskytnutie 

poradenstva a teoretických a odborn)·ch :tnalnsu procesov v (lmcj oblasti. 

Pod pojmom textový objekt sa rozumie napríklad kniha, archívny dokument. 

te'<tový dokument. manuscript atď. V rämci konverzie.: tc:::xtových objektov pôjde 

o viaznné a voľné dokumenty. rôzne typy viizieb. rô/nu hrúbku podkladu 

s požiadavkou na minimálne mechanické namahfrnie. kontrolu kvality. vyžaduje 

sa ~)chrana pred stratou u poškodením. vyžaduje sa konvert.ia 

v zmysle medzinárodných štandardov ako Minerva. konver;;ia textu - analytické 

:>pracovanic štruktúry a obsahu informaéného zdroja 

3.2.3.2 2D objektov, 3D mal}ch objektov, JD \cľkých objektov: slui.by 

v oblasti konverLie. reštaurovania statického obrazu. služby v oblasti konverLi1.: 

JD malých objektov v oblasti múzeí. galérií. knifoíc a archívov, v oblastí ochrany 

:.:i zachovania 30 malých objektov: služby v oblasti konverzie JD vel"kých 

objektov. modelovania alci)o <,pracovania \Írtuálncj realit} vrátane zabezpečenia 

prísl ušného programového vybavenia; podpora pri sprístupňovaní výstupov 

konvcr-zic pre uchovávani1.: o pn.:i'.l'.n!flciu. so npojenim bibliografických llpisov a 

_, 



n..:šťrnm ~HH< r..;k>\.'h pr:i\ PoJ P<'Í!lhl'll .'D 1. 1 bj..:l-.t ..:a r111umie ph1;n;. nbi-::kr Pl· l 

ah:1) 113pnkbd tó11 i graľie. r: tiny. mani~„ pi.lg.aty, p1.1hľadn1ct: . umi.:k-:L: JieL1 2ľ> 
ako ľrr;.·;.ky. rcliL'ľ a pnd„ poJ pojnwm 30 nhd:: obJ~·!..;t ..:a 11>1um1L' lmuti.::ľn) 

pncswrovy 1.'hiťkl PF! .tl-„t1 nnpríl.Jad mui't:álnc :ln-:fakty V) t\ nn.:ne t.::lo•-t.:kom. 
mu1t:alnc anľfaki~· pnrodnt:. umd::á<: ,!id:.i 'l> :.ik1) s1)1..h.L pbst1b. \Ma. millť<i . 

šp<:rk. ti:xt[l. mé hnutdnc: Lbi\.'rk,n·L' akho l~ l ntfav~ uhjd„i) : pnd ptiimorn ..\D 
\ eľk) 1.lbjd..t sa ro?umie n;1jm.1 ndrnutcľn\ ardiit..:ktnnický c•bir:kt PH ,1!...P 
naprj).J,1d !)L~hnttkrnc pamiatk~. patnÍ:ltk\We fC/t:r\'a\.·11 . .'. patni<ltknVC /\'11~. 

archeologick0 nalaisk:l. historickú 1ckn. nw ndmuteľn<.:: 1b11.:rkovc aklio ťondnvi: 
prcdmt:ty 

3 2.3 3. v· ubrazo\0-1\ukovt.:j oblasti ol,jek11n· -;o ;;:imt.:ranim na prnu:s) rdtmmwania a 
kom crzie fil111\)vého materiálu a fihnn\ ych obj.:klO\ 1hotm en}ch na \ šctkých 

t;poch podloi.iek. na 01.\lJčcnie filmoH:lm matcrialu. na tedmoh)giu lvnrby a 

spra.;o\ aníe filmu. na spraco„anic tilmového "' ui..u. na oblasť technológie 

audit)\Í?Ír - obra/, 7\ uk. poskymutie porath:nst\ ;1. tcort.:t1ck.:j J ndhornc.i znalo:>tr 

procesov. <l'akJ so zamcranim na kon\ et"l'.Íll ,1udíomateriálu. na rdtauro\:11111..' 

audiomakríálu a štúdiové 1vukové 11.::.;hnt)logi1.:. ďah~J so 1amt:r:rnim na -;lulby 
v oblasti konverzie ťilmovélh) materiálu a sú~asnc rii.:scrw.: autorských prav 

pre 1-ullúmu pam~iťovú inštitúciu. n~1 služby v nhlasti konverz:e atidio. 

\ rútanc konverzie audio Jo tt::>..tovc.l podoby. na sluíhy v (ihlasti l-,.1rnverzic 

v;.-tfancj !ilmo,.,cj a hudobnt:j pm<luh.c1c. na sluzhy '-' ohlas1i kom·cuic ohj.:ktov 

tdcvíz.neho vysidania vrátane konverz11: tdcvíz.ndw vy'>1dania do tt:xtovi:j 
podoby, na služby poradenstva a poskytnutia korelíl:k)'ch a odbnmych 1nalost1 
prnce.;;ov. Podpora pri spristup1invani výstupov k<mvcrzic pn.: uchov~ív.rnk a 

prezentáciu. so zapojením hib!iogrufick~ch opisov a rie:'knim autorskýdi prav 
Pod pojmom objekt v obraLovo-1.vukovc.:j oblasti sa rozumk aud1ovi1u:ilm; Jíc!o. 

zvukové dielo. audio a videozáznam 
3.2.3.4. di.:::n.:idifikúciou lignocelulózových objektov, so nm1eraním sa na d..:ad<lifiktkiu 

viazaných a neviazaných tl.!xtových objektov. máp. 2D a >D objektov 

vrátane posk1mutia poradenstva a tcoretick~ch a odbom~·ch znalostí procesov 

3.2.3.5. pred konverLiou - reštaurovaním objektov, so zameraním '>a na tcxt<m:. filmov~. 
20 a 30 objekty vrátane poskytnutia poradi.:nstva a tcon.:tick)t.::h a odborných 
Lnalostí procesov 

3.~.1.6. pred. po a počas procesu konverzie vrátane poskytnutia pormknstva a h.:orctických 

..,;\ a odborn)·ch znalosti procesov. 
Pn:dmd zmluvy je podrobnejšie upraveny v Opise predmetu L~ikazky súčasti súťJ211\d1 

podkladov. ktorý tvorí Prílohu č . 3 tejto zmluvy. 

3.3 Predmetom zmluvy je poskytovanie slu?kb uved(·n)·ch v bode 1 2 tohll> článku. na z;:íklade 
Realizačn}·ch zmlúv uzatvorených medzi Objednávateľom na strane jednej a Poskytovateľom 
na strane druhej (ďalej ten _.Realizačnú zmluva''). Vt:or Realizačnej zmluvy tvorí Prílohu é. 2 

zmluvy. 

1.4 V prípade. že sa kedykol\ek počas trvania Realizačných zmlúv vyskytne potreba akýchkoľvek 

spresnení ala.lebo úprav a alebo zmien súvisiacich s predmetom plnenia t)·chw Realizačných 

Lmlúv. tieto úpravy a/alebo spresnenia a/alebo zmeny budú vykonané po obojstrannom 

odsúhlasení oboch Zmluvných strán a to formou písomného dodatku, ktorý pre ur)chlcnic celej 

procedúr) bude oJsúhlasen~ oboma Zmluvnými stranami fonnou elektronickej komunikácie 
pros'rc<lníctvom knntaktov. ktoré budú uvedené v Realízačných Lmluvách. Týmto momentom 

sa sto.ne predmetný dodatok pre obidve Zmluvné swmy závtizný. Uvcd...:ný akt dohody 

o takomlo do<lutku budú Zmluvné strany kedykoľvek počas trvania Realizačnej zmluvy 
ddlarovať fonnou dodatku - listiny s pripoJcn)mi podpismi oboch /.mluvných strán. 



4.l 

4.2 

.J.3 

4.6 

.p 

(' L1nok 4 
Srôsob plnenia 7m!uv: 

Plnenie lt:JW 7mlm;. ..,a bude uskutoéflmaľ 1(1rmou Rt"c1!1:1aén;.d1 ;mlu\. !..i,1rl' \;.stc1v1 

Objcdna\atd. 

Pn:<lmd 1miuvy. podľa b,)du J.2 član!-..u 3 /.aklaJnej zmluvy bw.k pndrnbm.: 

ši:eclľikP\an~ na LaklaJc: aktuálnych potncb ObJcdna\att:l'a ' Rt:ali?ačnýct11mluvach . 

Ob1cJnav:.1t1:ľ sa zavázuJc. \ súlade s c:1so\~·m hMmonogramom dPhndnut~·m 

\ Rcalizačnych 1mluv:kh plncnit: Poskyto\atcľ..i. J,wrc .k bez vad. ktoré h> hrúmli m1dni:mu 

u/n:mrn určcn~mu účelu. prevziať a zaplatiť P1)sk: hn·ateľovi dohodnutú t..:cnu. podľa 

po<lmienok tejto zmluvy alebo Realizačných /.mlúv. 

\Ja ták.lad~ ak.tuúlm.:j pom.:by na dod•.míc predmetu zmlm ~ v nnysk članku ' lťJlO /mlu\ y. 

Objednávatt:ľ doru~í Posk_ytovatel\ni \ ý1vu na uzatvorenie Rt:al i1.ačnťJ l'mluvy. 
rešpektujúc znenie Prílohy č. 2 ti.:-jto 1.mluvy. 

Y~Z\ u na uzatvorenit.: Realiz.ačncj zmluvy bude Objednávateľ Poskyh)\·at.:ľo\ 1 nsidať na 

adresu jd10 sídla poštou alebo ho Poskytnvatefovi doručí osobne. 

Posl-..ytovatcľ sn zaväzuje z.abapdovaľ plnenie predmetu speeíťik(w,m~ho poJľa l<.:Jto 

zmluvy a podľa Realizačnej zmluvy tak, aby bvli mohli b) ť splnenť inJíkátnry délinovane 

\ Operačnom programe informatidtcic sp\.iločnosli pre prioritnú os 2. n:sp. podľa rc\ÍZÍc 

Operačného programu informatizácie spoločností pre prioricnú os 2. v 'iUlatk so Štúdiou 

uskutočniteľnosti a projektovou štúdiou k národnt5mu/dopytovému projektu: osobitne 

L.abezpečovanie plncn.ia indikátora počtu zdigitafom anych objektov 1 43 3 500. plnenie 

indikátora počet projektov podľa Stúdíe uskutočniteľnosti. Špecifikácia plni.:nia in<likátPro\' 

zo strany Poskytovaleľa bude predmetom Realizačnej zmluvy. 

Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť výkon kontroly/au<litu/ovcrovania súvisiJccho 

s do<lavanýmí službami v zmysle tejto zmluvy( v súlade s kontrolou \'erejných JinanciiJ 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to opravncnými osobami . ktorýmí 

sú: 

a) Odbor rezortnej kontroly Ministerstva kultúry SR a Sprostredkovateľský orgitn 

rezortu kultúry. 

b) Najvyšší kontrolný úrad SR. príslušnú Správa fin.mčncj kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby. 

c) Splnomocnem zústupcovia b1rópskeJ Komisie a l·.urôpskcho dvora auditorov. 

d) Osoby prizvané orgánmi 1.m::dcnými v pis1n. a) až c) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a El:. 
Tieto osoby o úček kontroly včas upovedomia Posk;1ovateľa a pred vyknnanim kontroly 

sa preukážu relevantným právnym dokladom. ktorý ich k takejto kontrole oprávr)ujc. 

4.8 Poskytovateľ je povinn~. na základ<.'. Yopred dohodnut~ho časového harmonogramu 

s oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste prijať opatrenia na 

napravu nedostatkov. zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z 
kontroly'audituíovcrovanía na mieste. v lehote dohodnutej s oprúvncnými osobami na 

v)kon kontmly/auditu/m•enwania na mieste. Poskytovateľ je z.árover1 povinný Laslať 



tlS\'b.im upr:t\nťn:m na \ylvm ~ontrol; auditu O\ťrt i \;<nia na m ieste ml\ 1rm,1<·iu o -.pllh: m 

'p:it:\:m priiat~1.:h na napra'u l bt<:n;ch rn.:dl··~t ~llk<)\ ht ilh.lh.Lidnľ P•' 1d1 .;pirn:m 

('lánok 5 
Spôsob po~kyto\ .rniu slui.icb 

5.1 Po:>k)tovatd' bude nbczpcčovať pln..:nic pn.:dmctu zmlu\'y \' 1111; s!-: l:lánku 3 t1.:j111 1mlm: 

n.1 \. lastn~ch taria<lcni<lch. 

5.2 Konkrétny spôsob re:iliJ:acii:: sluJ.icb. rotsah prúc a prnduktov \' /!11) siľ tcjt1) 1mlm y hudc: 

\'y-ipee1tikm:111~· v Rea!iz~lčnych zmluvúch. 

5.J Poskywvatcľ sa zaviiZUJC poskytovať oJbomé cínnnsti. k1t1ré -.;a v;žadujú pri p[nc:ní 1mluv: 

k\alilikovanyrni osohami - expertmi. 1amestnanomi a spoh1praco\níkmi. !..wrí sú ndbnmc 

spô<:.ohili na vykon::n ank tak>·chto odbnm)ch činnosti f Príloha...: 12 ). 

SA Objednávateľ sa zaväzuje posk.:tnúť Poskytov:.itcľoví, prípaJnc (•sobám un::cným 

Poskyto\nkľom m:odkladnú súčinnosť na riadne plncni1: podra tejto zmluvy .1 

Rcal1začn)ch l.mluv, ktorá je nc..,.yhnum{1 na nadne a včasn~ posl-.ytovarnc slu:i1c..·h ;o strany 
Poskytovateľa. Základná minimalna neodkladna sučinnosť Objc<ln:.lvatd'a spočíva \"P 

\')'WOn~ni riadiact:ho orgánu pre v~kon tejto ;mlm. y. ktor~ bude ;ifoicný zo /:'1stupcnv 

Obiednávateľ:l a Poskytovateľa: riadiaci orgán je ddinovan:- v Pnlohc c. 4. k tcjco zmluve . 

NcodklaJnou súčinnosťou 5a pre účel) tejto 1mluv:- pova'lujc a.i konanie \' lakej lehote 

a ro1.sahu. aby došlo ku riadnemu plneniu ustanovení \ 1.mysk lcjto 1mlmy bťz ri1ik.1 

V7niku ujmy nu strune ktorcjkoľn:k zm!uvnťj str:u1;.- . pnp trclcJ osoby úotknutcj n:ali1a1.:it1l1 

tcj10 zmluvy. Žiadosť o poskytnutie neodkladnej súčinnosti Poskytovat<.:ľ uskuto1.:ní 

telefonicky. príp. osobne u zodpovedn)ch osôb Objcúnávateľ:.i. príp. e-mailom. ktorý bu<li.: 

aktuálne komunikovaný zmlw:nymi stranami. 

5.5 Poskytovateľ pri plnení predmetu zmluvy zabe7pečí dodržiavaní...: štandardov pre 

infon11ačné systémy verejnej správy. 

5.6 Poskytovateľ sa 1:aväLuje pri plnení predmetu zmlu\. y zabczpcéiľ do<lríiavank a postupy 

podľa Metodických manuále\., zoznam ktorých je uvcJcný v Prílohe č. l .3 a zvcrejncn)cb 

a aktualizovaných na web stránke MK SR. na adn.:se. 

hup://\\\V\.V.opis.culture.gov.sk/obsah/meto<licke-manualy. 

5. 7 Objednávateľ sa zaväzuje : 

riaJne a včas sprístupniť Poskytovateľovi. príp. osoMm určeným Pt>skytovateľom \.Šctky 

priestory. dotknuté poskytovaním služieb poJra tejto zmluvy. 
poskytnúť Poskytovateľovi. príp. osobám určeným Poskytovateľom súčinnosť podľa tejto 

zmluvy a všetky relcvantn~ infi.1rmácie. dokumc1Háciu a iné podklady, tak. aby Poskytovateľ 

mohol nerušene v súlaJe s podmienkami tejto zmluvy a podmienkami Rca!izaén~·ch zmlm 

poskytovať dohodnuté plnenie. 

Č'lánok 6 
Cena a platobné podrníenky. doba plnenia 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu dohodnutú v súlade so Lákonom NR SR č. l 8/ 1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov špecifikovanú v Realizai::ncj zmluve podľa 
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~ 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

6.7. 

platobn~ch podmienok kjto zml uv;. a \ súbJ;: S<) ,r;\konum (_· 222 12()( -i 7.. z.. 1\ dani 
z rriJani.:J huJnoty v znent nt!skorš1ch prdpísuv. 

Ceny zajcJnot!ivé služby sú ceny bez DPH . 

Jednotkové ceny sú bez. DPH a sú uve1.kné \ Prílohe č . 5 . ktora tvorí rn:oJJditcľnú súčasť 
tejto zmluvy . 

Posky1o"atcľ ie oprávnený fakturovať ObjeJn~hateľovi cenu posk1tnutý·cl1 služieb a 
produkW\. \'súlade s § 19 zákona č . 523 /:004 Z .z. o rozpočtmych pravídlach verc1nej 
'>právy a o zmene a doplnení niektorý·d1 zakonov \ .mení neskorších predpisov .1e 
Poskytovateľ oprávnený fakturovať zálohu (preJJ;nok) v súlade s bodom 6.6. tohto článku. 
ktorej výška sa dohodne medzi zmluvn)mí str<mami v Rcalizacnej Lmluve. najviac však do 
výšky 30 °1n z celkového ročného objemu plnenia v zrnysk Realizačnej 7mlu\.y. 

Zalohové platby (preddavky) podľa pn.:dchádzajuccho hodu 6.4„ tak hudú posk) tnuti.: 
najYiac na obdobie troch mesiacov a musia byľ finančne vyporiadané najm:skôr do konca 
rozpočtového roka. v ktorom sa poskytli. 

Zalohová platba je splatná v lehote do l4 kaknJámych Jní od doručenia ;:ilohovi:j faktúry. 
ktorú Objednávateľovi ;..ystaví Poskytovateľ. Poskytnutá zálohová platba bude 
Poskytovateľom zúčtovaná vo vyúčtovacej faktúre, v zmysle bo<lu 6.5 . a 6.7.tejto zmluvy. 

Právo na zaplatenie ceny podľa tejto zmluvy má Poskytovateľ po dodaní pr..:<lmetu zmluvy 
(alebo jeho časti). v súlade s bodom 6.1 O. tohto čl3nku, 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 Ohjťdnávateľovi. Za 
riadne vystavenú faktúru sa považuje faktúra. ktorá spÍňa náležitu~ti v /mysle zákon::i č . 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v súbdc: s bodom 6 .8 . 
tohto článku zmluvy a ktorej súčasťou je špecifikácia faktúro;..ancj sumy podľa cenník.a 
uvedeného v prílohe č. 5 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli. 2e faktúra môže byť 
vystavená Poskytovateľom a odovzdaná zodpovednému zástupcovi Objednávateľa aj v deú 
protokolárneho odovzdania predmetu zmluvy (alebo jcbo časti) Poskytovateľom 

Objednávateľovi. Objednávateľ je povinný v takomto prípade faktúru od Poskytovateľa 

prevziať. 

6.8. Lehota splatnosti faktúr je 14 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi . 

Faktúra musí obsahovať všetky núležitosti stanovené v plamom Lákone o dani L pridanej 
hodnoty, príp. iných právnych predpisoch upravujúcich náležitosti faktúry. 

6.9. Po ukončení plnenia predmetu tejto zmluvy na základe Realizačných zmlúv, (aj čiastočného 
plnenia) zo strany Posk.-ytovateľa, je Poskytovateľ oprávnený priebežne počas celej doby 
trvania Realizačných zmlúv, odovzdávať Objednávateľovi predmet plnenia (aj čiastočne) 

a Objednávateľ je povinný predmet plnenia (aj číastočne), podľa ustanovení tejto zmluvy 
a Realizačnej zmlu;..y na základe režimu upraveného v Realizačnej :c:mluve prevziuť. 

6. 1 O Povinnou neoddeliteľnou prílohou faktúry je schvaľovací akceptačný písomný protokol 
o dodaní a prevzatí slllžicb. v ktorom zodpovedný zástupca Objednávateľa uvedený 
v Realizačnej zmluve potvrdí správnosť. bezvadnosť a rozsah fakturovaného plnenia (ďalej 
len ,.Protokol'·) v tenníne podľa režimu upraveného v Realizačnci zmluve. V prípade 
dôvodných výhrad ku poskytnutému plneniu je zodpovedný zástupca Objednávateľa, povinný 
v Protokole konkrétne označiť a opísať charakter a rozsah predmetných výhrad. pr1čom 
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\ rnmto prip<.idi: hud..: uhr:i,kna Pu:skyto\:Hdo\i alikvotn<.i bsť fakturo\ane.i ceny plih:nia. ku 
ktorcniu sa dôvodne v)·brnJy nevzťahujú.\" opal'.:fä)tn prip;:idi;; sa m:1 La w. ie::; fakturovan5m 

plnením hez \:hrad suhlasi ..i slu/.ha sa l~mtn pl)\ažuje ;a dodanú riadm: a včas\ ?rn)sk teit<_.i 

zmluvy. V prípade dôvoJn~di v~·hrad Objt.>dnávJteľa. po uskutočnern n,ipravy z~) stran:

Posk.: tm ateLi. sa n:iskdnc primerane použijú ust. bodu 6.7„ 6 9 tohto dánku !k1 
v~. hotoveni;:i a sch' jknia Prowkolu nemožno fakturovanú sumu zaplatiť. prvú časť tejto vet} 
11\.'plarí \ pnpade. že /\)JpovcJny Lástupca Ohjedn.t•ateľa. odmietne h\.·zdôvoJne takýw 

Protokol podpísať. resp. sa bez.dôvodne nekonú v dohodnutom tenníne. 

6. 1 l K fokcurovanym cenam bude Poskytovacd' ťakLurovať DPH v zmysk platných prävnych 
predpíSO\ v čase JoJanía služieb. 

6. 12 lfhrada ceny za služby bude vykonávaná bezhotovostným bankov)·m prcvGJom v prospech 
účtu Poskytovateľa uvedeného na príslušnej faktúre. 

6.13 . V prípade. :ie faktúra neobsahuje všetky náležitosti podľa bodu 6.7. a 6.8. tohto článku 

zmluvy má Objednávateľ právo vrátiľ fäktt'Jru bez zaplatenia. OpráYneným vrútcnim faktúry 
prestáva plynúť lehota splatnosti a t:Ílo začne plynúť od začiatku odo Jfia doručenia novej 

~ topravenej) faktúry. 

6.1-+. Akákoľvek splatná peúažná suma sa bude považovať z.a uhradenú morm:ntuni jej odoslania z 

účtu Objednávateľa, tj. rozhoduje potvrdenie Štútnej pokladnice o zrealizovaní prevodného 
príkazu. 

6.15. Poskytovateľ bude služby poskytovať v zmysle čl. 2 a čl. 3 tejto zmluvy podľa potreby a 

" čase špecifikovanom v jednotlivých Realizačných zmluvách. Poskytovateľ je oprávnený 

prenišiť 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 služíeb budú bližšie špecifikovan..! v jednotlivých 

Realizačných zmluvách. v nadväznosti na typ a charakter poskytovanej služby. 

6.17. Predmet plnenia základnej zmluvy bude financovaný z poskytnutého nenávratn6ho 

finančného príspevku zo štrukturálnych fondov - Operačný program Informatizáciu 

spoločnosti. prioritná os 2, môže byť financovaný aj zo štátneho rozpočrn, z prostriedkov 

rozpočtu Objednávateľa (napríklad v)·davky, ktoré sú opodstatnené ale môžu byť 

kvalifikované nko ,.neoprávncn~" z Operačného programu informatizácie spoločnosti Prioritnú 

os 2, alebo výdavky ktoré súvisia s plnením predmetu tejto zrn.luvy po ukončení 

programovacieho obdobia 1007 - 2013 a pod.). 

Článok 7 
Miesto, čas plnenia, spôsob odovzdania, 

prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody 

7. T. Miestom plnenia podľa tejto zmluvy sú pracoviská Poskytovateľa alebo pracoviská 

Objedn6vateľa. ktoré sú digitalizačnými pracoviskami, resp. ak si to plnenie predmetu 

Realizačnej zmluvy bude vyžadovať, v mieste lokalizácie daného objektu vstupujúceho do 

digitalizacic. ktorý je predmetom zmluvy, v nadväznosti na miesto plnenia špecifikované 

v Realizačných zmluvách, 
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-; " /.1 škod; ::>Ú\ isiacc s posk:; to van im -;Ju:iícb p\)Jra čl. 3 kjto zmluvy. ktort'. za úcdom plnenia 
R~a!izačncj zmluvy po<ikytol Posk} h.wateľ. zodpovcda Poskytovateľ. 

7 .3 Vll.lstnícke právo k predmetu plnenia a zodpovednosť za škody na úom prechádza 
z Poskywvatd'a na Objednúvmci'a protokolárnym a (yzickým odovzdaním prt:dmetu plnenia 
poJľa špcdfíkácie n rozsahu v Realizačnej zmlm c. 

7.4 . Kl)nkrétnc podmienky pr\!vzati;:i a odovzdania predmetu plnenia ako aj l:asový harmonogram 
plncrna pri;:dmetu tejto zmluvy budú špecifikované Realiza~ných :tJnluvách v súlade 
s podmienkami tcjtc• zmluvy. 

Č'lánok 8 
Zodpovednosť za škodu 

8. l. :\k poruší jedna Zmluvná strana svoje povinnosti akbo akýkoľvek záväzok. vyplývajúci 
I' tejto zmluvy je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej Zmluvnej s1rane. Za škodu sa 
považuje skutočná škoda, preukúzatefný ušlý zisk a náklady vzniknuté poškodenej Zmluvnej 
strane v súvislosti so škodovou udalosťou . 

8.2 . Zodpovednosť Objednávateľa a Poskytovateľa je upravt:ná príslušnými ustanoveniami§ 373 
a nasl. Obchodného zákonníka. 

8.3. Zmluvná strana, ktorá pornšiln svoju povinnosť alebo akýkoľvek záväzok, vyplývajúci z tejto 
zmluvy, sa môž.e zbaviť zodpovednosti 7.a náhradu škody. ak preukáže. že k porušeniu 
povinnosci alebo akéhokoľvek záväzku. vyplývajúceho z tejto zmluvy. došlo v dôskdku 
okolností vylučujúcich zodpovednosť. 

8.4 Medzi okolnosti vylučujúce zodpovednosť patria prípady tzv. vyššej moci. medzi ktoré, na 
základe dohody 7mluvných strán bez ohraničenia ich výpočtu a stanovenia ich poradia, patria 
napríklad: neobvyklé zmeny poéa..-;ia. vojna. požiar. štrajk. vzbura. verejné nepokoje!, 
explózia. povodet'í, zosuv pôdy. búrka. zásah blesku, embargo, mi.bodnutie vojenského 
orgánu, ako aj zásah štátnej moci alebo právne akty štátnej moci vydané v dôsledku takéhoto 
Lásahu, zmena právnych predpisov, ktoré su zmluvnými slranami nezavinené a ani 
v dôsledku ich konania čí nekonania nevznikli, ako aj ďalšie okolností vymedzené v § 3 74 

...: ods. l Obchodného Lákonníka. Účinky vylučujúce zodpovednosť su obmedzené iba na dobu. 
dokiaľ trvá prekážka. s ktorou sú tieto účinky spojené. 

8.5. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemo.lným z dôvodu vyššej moci na dobu dlhšiu ako 45 
dni. strnna, ktorá sa bude chcieť odvolať na vysšiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy 
vo vzľahu k predmetu. cene a času plnenia. 

8.6. Ak nedôjde k dohode. má strana. ktorá sa odvolala na vyššiu moc. právo \. súlade s boóom 
l 3.1.3 a l 3.2.2 tejto zmluvy odstúpiť od zmluvy. (Jčinky odstúpenia nastanú v uvedenom 
pnpade dňom dornčenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane. 

8.7. Zodpovednosť Zmluvných strán za vzniknutú škodu sa riadi príslnšn:ými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a subsidiárne Občianskeho zákonníka. 



Čhinok 9 

Zmluvné sankcie. pokuty 

9. J. Pri nedodržaní dohodnutej kvality. nmGžstva a času puskytovaných slu/icb dohodnutých 
v jednotlivých Realizačných zmluvách, ktor~mi sa hudt: plniť prc<lmc1 tejto /mluv\ si 
Objednávateľ môže uplatniť nárok na zmluvnú pokutu \O výške 0,02 ~o / ceny siu2icb: pri 
ktorých nebola dodržaná dohodnutá kvalita J.kbo množstvo alebo čas. /a ka/J\ deň do 
vvkonama núpravy. ak sa Zmluvné strany neJoh(1dnú inak. N~írok Ob1etlnúvat;ľ.1 podľa 
predchádzajúcej vety tohto bodu 9. L vzniká momentom. kc<l· Po:>kyrnvateľ po riadne 
ukončenom reklamačnom konaní ( bod l0.3. tejto 7mluvy). nevy ba\ í Jôvodni: uplatnenú 
rálamáciu zo strany Objednávateľa v prospech Objednávateľa. 

9.:!. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou splatnej faktúry akbo jej časti mú 
Poskytovateľ právo na úroky z omeškania vo výške 0.02 °/r, z dlžnej sumy za ka;ldý začatý 
deň omeškania. 

9.3. Povinná zmluvná strana je povinná zaplatiť zmlmnu pokutu na základ<.: vystavenej faktúry 
\' lehote 1-1 dní odo dňa jej doručenia. 

9.4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok lmluvn}·ch strún na núhradu škody. ktorú 
vznikla z nesplnenia povinnosti, zabczpečénej zmluvnou pokutou. 

Článok 1 O 
Zodpovednosť za vady a 7áručné podmienky 

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

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

10.3. Objednávateľ je povinný zistené vady neodkladne rek!:.unovať písomne. s podrobným opisom 
vady. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu v lehote stanovenej Poskytovateľom príp. 
príslušným právnym predpisom v náväznosti na charakter jednotlív~·ch plnení a t<lro lehota 
začína plynúť odo dňa jej uplatnenia Objednávateľom C.rcklamaéné konani1:") 
Poskytovateľ vybaví dôvodne uplatnenú reklamáciu: 

al odstránením reklamovanej vady v najkratšej mo·2nej lehote, v na<lvä/nosti na charakter 
reklamovanej vady, po dohode zmluvných strán. pričom Poskytovateľ sa t.aväzuje pre 
tento účel vynaložiť všetko potrebné úsilie, príp. 

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

Článok l l 
Dôvernosť informácií 

i l. l. Zmluvné strany považujú obsah tejto zmluvy za predmet obchoJn~ho tajomstva a zaväzu.iú 
sa zachovať mlčanlivosť o ňom, resp. zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti zamestnancami 
akbo spolupracujúcimi tretími stranami o obsahu tejto zmluvy, ako aj o skutočnostiach , 
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1 ht.H)ch sa Joz,i:ddt pri plneni Ia\' iilkll\' \·:·plyvajuc ich 1. kÍh> ;:rn!uv~. :1 to \ oč i vikthm 
-;ubJektom. ok rem 7rnlu\n)ch strán 

l l ::: /.3 porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje poskytnutie inľonnáci1 uvedt•nych v tomto Clank.u 
llniuvy orgánom. ktore sú na vyžiadanie tak~chto inf\m1iácií upniv nen~ v 1my-.;le 
príslušného pnhnčho predpisu. Porušemm mlčanlivosti ani obchodného tajomťitva nit: ie 

zverejnenie alebo poskytnutie informácie v rozsahu podľa zákona č. 2'11 ľ2000 1. 1. 

,. platnom z11ení. 

l l .3 lúväzok mlčarilirnsti podľa tohto článku 1.mlu\.'y trv'.i naďakj bc1 ohmedzťnia a1 pu 

ukončení platnosti a učinnosti lej to zmluv)'. 

l l .+. Za informáciu o obchodnom tajomstve nebude pre účely tohto dúnku pova7ovaná 
informácia. ktora je verejne dostupná alebo neskoršie sa stane verejne dostupnou iným 
spôsobom ako porušením tejto zmluvy. 

1 ! .5. Ak budú ínfom1ácíe poskytnuté Zmluvnými stranami, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie 
podľa zmluvy, obsahovať údaje podlieh~júce režimu osobitnej ochrany podľa zákona 0 

1 4~8/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, \ znťní neskorších predpísov, je túto l:mluvná 
strana povinná zabezpečiť splncníe všetkých ohlasovacích povinnosti, kton.: citovaný záh.on 
vyžaduje, a obstarať predpísané súhlasy subjeklov osohnych údajov odovzdaných na 
spracovanie. Tejto povinnosti sa Zmluvná strana nemôže zbaviť. Za predpokladu, že s1 

Zmluvná strana splní svoje povinnosti, Zmluvná strana zodpovedá zn to, že spracov~ívaníe 
osobnych údajov, v zmysle uvedeného zákona, sa bude na účely plnenia zmluvy 
uskutočnovať v súlade so zákonom o ochrane osohných údajov. ak bol o takej povahe 
poskytnutých informácií vopred informovaný. 

Článok 12 
Platnosť a účinnosť Lmluvy 

12. l. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčj1ú. 

12.2. Platnosť zmluvy končí: 
- písomnou dohodou Zmluvných strán. 
- odstúpením od zmluvy. 
- výpoveďou ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, bez udania dôvodu .:; dvanást, mesačnou ( l 2) 

výpovednou dobou, ktorá začne plynúť prvý·m dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci. 
v ktorom bola doručená písomná výpove<ľ druhej Zmluvnej strane. 

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

l 2..f . Odstúpením od zmlm'y nie je dotknuté prťivo Zmluvn)ch strán na náhradu škody. 

Článok 13 
Odstúpenie od zmluvy 

13. l Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmlu\y ak: 

13. l . l. Poskytovateľ podstatne pornší zmluvu. stane sa insolventným, ohlási úpadok alebo je 
proti nemu vznesený návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo ak je pre Poskytovateľa 
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13 .1.2. Poskytovateľ podstatne pornsí lmluvu. ak rn:·uLiz:th.{ni.: ,\ \ \ lučlh.'. ';\O!lfH /;l\'illľnlm 
po_~uš.í či _nespl~i kwr\·!-.oťvek 1~ivt11.ok poJfo tejto /rnluv) :1 IH.'tiol-.:1ic do _;n Jm ,„J 

pnjatia pisomneho oznámenia ObjeJna\ atcľa !,tkt.'. pnn1Š,cn1c naprn\ iť. prip„1dne 

!3.1.3. A.k nemôže P<::k!tovat~ľ z dlh o<lov. k ton: .1.adníl \ ~lučnť Posk) to\atcľ. pripadni.: / 

dovodov z vysseJ moci. p<)kračovať v plnení t1.tjtt' 1.mluvy po d1Jbt1 Jlhšiu nd t' 

mesiacov. 

13. 2. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť oJ zmluv\· ak: 

13.2. l. Objednávate!' podstatne poruší zmluvu. tý·m Je s:1 dopustí pr..:ub:rntťľni:ho 

závažného porušenia ktoréhokoľvek Láv5Lku podľa tejto 1mlm y a ncdoUit: do 30 

dní od prijatia písomného oznámema ml Poskytovatd"a o porwkni n:ipra\tť tJk0 

porušenie, prípadne Objednávatd' opakonmc ani po písomnom upo1orncní 

Poskytovateľa neplní povinnosti. ktoré mu v:. pl~·\ a ju z ust:.moveni tei10 :1mlu\;. 

prípadne. 

13.2.2. Akákoľvek udalosť vyššej moci tanwdzujúca Objcdnávmd'iivi '/plnení tejto 

zmluvy. trvajúca dlhšie než () mesiacov. prípadne sa vy<>kytnú puč:is trvarn.i kjtn 

zmluvy také objektívni.: okolno~ti. Uor)ch vznik. pripadne existenciu. pnpadnt.: 1.anik 

nemôže Poskytovateľ ani pri v1nalo/.cnt všetkej odhorm:j starosllÍ\o~ti ovply1.niľ -

uvedený prípad sa nepovažuje za porušenie tejto zmluvy 1.0 strany Poskytovuteľa a 

nezakladá nárok Objednávateľa na náhradu škody. 

13.3. Vzájomné vyrovnanie záväzkov: 

V prípade odstúpenia od zmluvy a výpovede sú 7mlu..,né strany povinné vzíljomnt.· 'yrovnať 

svoje záväzky vzniknuté v súvislosti s predmetom plnenia tejto zmluvy vr;it.me účdne 

vynaložených nákladov Poskytovateľa na predmet plnenia v zmysle cenníka podľa Prílohy é 

5 k tejto zmluve, v lehote do 45 drrí od zániku zmluvy. 

13.4. Plau1é Realizačné zmluvy sa ďalej riaJm ustanoveniami tejto Zilk!adnej zmluvy aJ po 

skončení jej platností. 

13.5 Akákoľvek písomnosť. ktorá sa vyžaduje alebo jl! povokná podľa tejto 1mlu1. y bude 

vyhotovená v slovenskom jazyku a bude sa považovať za doručenú. ak bude doručenú osobne 

alebo poštou doporučenou listovou zásidkou s doručenkou. alebo kuriérom na adresu 

príslušnej Zmluvnej strany uvedenú v článku l tejto zrnluvy. ak nie je v iných ustanovcníach 

Lejto zmluvy dohodnutý osobitný spôsob domčo\·ania. alebo na takú inú adresu. klorá bude 

písomne oznámená Zmluvnej strane odosíclajúcej písomnosť najneskôr 5 pra1.:ovn)'ch dni 

pred dňom odoslania písomnosti. V prípade neúspešného doručenia písomnosti doporučenou 

listovou zásielkou sa tretí deň uloženia zásielk: na pošte bu<le považovať La deň riadneho 

doručenia. Akákoľvek písomnosť poJľa tejto zmluvy bude povai.ovana za riadni.! doruécnú aj 

\tedy. ak ju adresát odmietne prev7iať. 

Článok 14 
Záverečné ustanovenia 

1-l. l. Táto zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom JCJ po<lpi-;u oboma Zmluvn~'mi 

stranami. účinnosť vočí Objcdnávat..:fom rodľa Prílohy č. l tejto zmJU\y. nadobúda túto 
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11-4.2. 

I 
14 3. 

14.-L 

14.5. 

14.6. 

14.7. 

14.8. 

1-l.9. 

zmluva dúom ich pristúpt:nia !-. tcjl\) 1mlme. tormou u,:;.it\or~ma Rť~iiiťaén..:i ;mht\ ~ 
Plnenie predmetu tejto 1111luvy nasráva ó1om nadobudnutia J~i účinno::i 1 -

Akékoľvek zmeny t~jtl) zmluvy vy7.aduju pisonmt1 formu n súhbs /mluvn\ch "tran. r:·1i 1, 

zmluva móže byľ mcnena výslovne ien písomnou formou zmlmm 1:h tiľ!J:Hl-.1)\. ltor~: 
odsúhlasia oprávncn~ osob) zmluvných strán. \:,hrhy 'Zmluvných do:brkO\ k 11rr~1' n<.:n.: 
predkladať každá zo Zmluvn} ch strán 

Právne vzťahy touto zmluvou neuprahm~ ~a riadia dispo?itivn:mi us1.mo\L:1JÍam1 

Obchodného zákonníka. najmä s primeranym pou?.iiírn §536 a naskdujúckh Ob..:.ht,Jn~ho 
zúkonníka a pokiaľ nerno7.no ustano\enia t1Jhto 1..<l"01mika pmtiiť. ria<li ->a pnslušn~·mí 
ustanoveniami Občianskeho z.ákonnib a tfatšimi v.;";eohec111.: ,d1väm)·mi. pdvnymi predpi:,n1í 
v platnom znenf. 

V prípade spomčho chápmlia tejto z.m!uvy aleb\) neplnenia záväzkov oboch sin.in sa obidve 
Zmluvné strany budú snažiť pred začatím právnych krokov predovšetkým o zhoJu \ 
dobrom. Pokiar sa Zmluvne strany m:<loho<lnú ?!wdou v dobrom. hudú .;;a sna:íi( \.h>si.ihnuť 
súdn) zmier. Objedná\.ateľ berie na \ euomie. /c pre pripaJ výskytu problčmov vznikm1t)ch 
pri plneni tejto zmluvy. móle f>osk)hWateľ o vzniknutej situ.1c11 informovať 

~prostredkovuteľsk} orgán rezortu kul1úry pri.: Operačný program pre informati1..lciu 
spoločnosti Prioritntl os 2. 

V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto 1.mluvy stane neplatným. ncuč11tným akbo 
nevykonoteľnýrn. predmetnou neplatnosťou. neúčínno::>fou alebo ncvykonatcľnosťou nie je 
dotknutý ostatný obsah tejto zmluvy. Príslušné ustanovenie zmluvy sa nahradi takým 
platným a účinným zákonným ustanovením. ktoré je mu svojím významom j učdom 

najbližšie. 
Všetky spory \')plývajúce z tejto zmluvy akbo v súvislosti silou budú s konl!čnou 
plotnosťou rozhodované na miestne a vecne príslušnom súde Slownskc..·j republiky. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto 1.mluvy riadne a dôsledni: prci.:ítali, j~j obsahu 
a právnym účinkom 7 nej vyplývajúcich p-0rozumdi. ich zmluvné prejavy sú dostatočne 
jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu ti:jto Lmluvy a nu 
znak súhlasu ju podpísali. 

Táto 7..mluva je vyhotovená v šiestich identických rovnopisoch, z ktorých ObjeJnúvateľ 

dostane štyri vyhotovenia zmluvy a Poskytovateľ dostane dve vyhotovenia lmluvy. 

Ncoddditeľnou súčasťou tejto zmluvy sú na.sledO\né prílohy: 

Príloha(~. 1. Zoznam organiácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Minísterstva kuhúry SR 
Príloha l. 2. Vzor Realizačnej zmluvy 
Príloha é. 3 .. Opis predmecu zákazky - súčasť súťažných podkladov 
ľri!oha č -1 Riadiaci orgán 
Príloha (,,~. 5 Cenník 
Príloha č. 6. Poistmí zmluva (alebo úradne overenú kópia poistnej zmluvy) alebo 
potvrdl:nic príslušnej poisťovni:: o poistení za škodu z podnikateľského rizika no 
minimálnu poistnú sumu 1 600 OOO.- EUR. 
Príloha 1...~. -. Zoznam strojového vybavenia na deacidifikáciu kníh a čestné vyhlásenie, 
s úradne osvi.:dčcný·m podpisom osoby opr.:i.1,;nenej konať za Posky1ovatcľa 
podľa aktualneho výpisu z Obchodného registr:.i o tom. že m<1 alebo bude inať k dispozícii 
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toto strojové vybavenie na deacidifikáciu kníh, ktorým bude schopný začať plnenie 

zmluvy a Realizačnej zmluvy do jedného mesiaca od podpisu tejto zmluvy. 

Príloha é. 8. Zoznam strojového vybavenia na deacidífikáciu archívnych dokumentov 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 arclúvnych dokumentov, 

ktorým bude schopný začať plnenie zmluvy a Realizačnej zmluvy do jedného mesiaca 

od podpisu tej to 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 20 objekty s rozmerom najmenej 120 x 120 

cm; 
- 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 deacidifikovať podľa vyššie uvedenej špecifikácie a 

bude možné začať plnenie zmluvy a Realizačnej zmluvy do jedného mesiaca od podpisu 

tejto zmluvy. 
Príloha č. 1 O. Zoznam špeciálnych zariadení priamo určených na skenovanie filmových 

materiálov v rozlíšení 2k a 4k, 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 byt' 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, letmí budú zabezpečovať plnenie zmluvy, Realizačnej 

zmluvy. 
Príloha č. 13. Zoznam metodických manuálov. 

V Bratislave, dňa: .. ... .. .. .. ... ..... ............ ............ V Bratislave, dňa: ..... ....... ... .. ........ . 

Objednávateľ: 

Ministerstvo kultúry Slove 

Marek Ma~mič, minister ku 

ENDER M:J\DIA GROUP, s.r.o 

iliam Kišš, kcl-iateľ 
" 
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Dodatok CAIR-10/2013-D1 

k Realizačnej zmluve CAIR-10/2013 

(ďalej aj ako „Dodatok č. 1“) 

 

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: 

 

Článok 1 

 

Zmluvné strany: 

 

I.       Objednávateľ  
Obchodné meno: Národné osvetové centrum 

Sídlo: Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava 

Zastúpený: PhDr. Jana Kresáková, generálna riaditeľka 

IČ DPH nie je platcom DPH 

DIČ 2020829888 

IČO: 00164615 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

Označenie registra: - 

(ďalej len „Objednávateľ") 

 

 

 

 

 

 
 

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

Sídlo: Sabinovská 14, 821 02 Bratislava 

Zastúpený: Ing. Viliam Kišš. konateľ 

IČ DPH: SK2020252883 

DIČ: 2020252883 

IČO: 35750871 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

Označenie registra: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 17717/B 
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ako líder skupiny poskytovateľov : TENDER MEDIA 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: 31402 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 I, 831 06 Bratislava, IČO: 36 

771881, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka 

č.45747/B, ZFB Zentrum Fur 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, 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 „Strany" alebo „Zmluvné strany". 

 

Článok 2 

Preambula 

 

1.  Zmluvné strany uzavreli dňa 27.3.2014 realizačnú zmluvu CAIR-10/2013 (ďalej len 

„zmluva“), predmetom ktorej je v súlade so zmluvnými dojednaniami obsiahnutými 

v Základnej zmluve, poskytnutie služieb v rozsahu špecifikovanom v bode 3.2 čl. 3 zmluvy 

a záväzok Objednávateľa prevziať a zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu, a to všetko 

podľa podmienok Základnej zmluvy a tejto zmluvy. 

 

2. Na základe dohody zmluvných strán uzatvárajú zmluvné strany v súlade s čl. 9 bod 9.1. 

zmluvy a čl. 8 bod 8.2. zmluvy tento Dodatok č. 1 k zmluve, ktorou sa menia dotknuté 

ustanovenia zmluvy uvedené v čl. 3 tohto Dodatku č. 1. Ustanovenia zmluvy nedotknuté 

a nezmenené týmto dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení. 

 

Článok 3 

Predmet dodatku 

 

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že bod 5.1 čl. 5 zmluvy pod názvom „Spôsob plnenia, čas 

plnenia“ sa mení a po novom znie nasledovne:  

„Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom: 

Spôsob realizácie sluţieb: dodávka licencií pre Search Server. Vymedzenie jednotlivých 

poloţiek je súčasťou Prílohy č. 2 – Cenník tejto realizačnej zmluvy; postup preberania 

plnení a čiastkových plnení je súčasťou úpravy tejto realizačnej zmluvy, prípadne môţe 

byť pozmenený dohodou strán vo forme dodatku. 

Lehota na odovzdanie podkladov Poskytovateľovi potrebných pre realizáciu predmetu 

tejto zmluvy: do 7 dní od podpisu Realizačnej zmluvy 

      Rozsah prác a produktov: tvorí Prílohu č. 1 k Dodatku CAIR-10/2013-D1 Realizačnej 

zmluvy CAIR-10/2013 -  Rozsah prác a produktov 
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      Termín, lehoty na dodanie sluţieb (časový harmonogram): časový harmonogram     

jednotlivých čiastkových plnení (deliverables) sa pripraví na začiatku implementácie 

aktivity, činnosti budú ukončené najneskôr do 30.6.2015   

      Ďalšie špecifiká realizácie a dodania sluţby:  nie sú“ 

 

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný čl. 5 zmluvy sa dopĺňa, a to nasledovným spôsobom: 

Pôvodný bod 5.3 čl. 5 zmluvy sa mení na bod 5.7 a vypúšťajú sa nasledovné slová: 

 „ – riadne a včas sprístupniť Poskytovateľovi, príp. osobám určeným Poskytovateľom 

všetky priestory, dotknuté poskytovaním sluţieb podľa tejto zmluvy“ 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný bod 5.4 čl. 5 sa mení na bod 5.8 čl. 5 a zavádza sa 

nový bod 5.9 v čl. 5 zmluvy v znení: „Poskytovateľ je povinný predkladať preberací 

protokol a schvaľovací protokol, ktorý bude obsahovať najmä označenie preberaných 

prác a sluţieb v súlade s Prílohou č. 2 Realizačnej zmluvy CAIR-10/2013 Cenník 

a Prílohou č. 1 Dodatku CAIR-10/2013-D1 k Realizačnej zmluve CAIR-10/2013 – 

Rozsah prác a produktov.“ 
 

Bod 5.2 sa ruší a nahrádza sa znením: 

5.2  Zmluvné strany sa dohodli, ţe vykonanie plnenia zmluvy (aj čiastočného plnenia) 

sa povaţuje za dokončené písomným schválením predloţeného plnenia 

Objednávateľom formou preberacieho protokolu a schvaľovacieho protokolu, ktorý 

bude súčasťou faktúry. 

 

Článok 5 zmluvy sa okrem toho dopĺňa o tieto body v nasledovnom znení: 

5.3 Objednávateľ je povinný plnenie predmetu zmluvy (aj čiastočné plnenie) predloţené 

Poskytovateľom na schválenie prevziať a písomne oznámiť do 5 pracovných dní  od 

jeho predloţenia Poskytovateľovi svoje rozhodnutie o tom, či plnenie alebo čiastočné 

plnenie schvaľuje. Písomným rozhodnutím sa rozumie podpísanie preberacieho 

protokolu a schvaľovacieho protokolu alebo jeho vrátenie s uvedením vád a výhrad. 

 

5.4 Odmietnutie schválenia plnenia alebo čiastočného plnenia predmetu zmluvy je 

Objednávateľ povinný Poskytovateľovi zdôvodniť a uviesť k nemu písomné 

pripomienky. Ak Objednávateľ nedoručí v lehote uvedenej v bode 5.3 Poskytovateľovi 

svoje oznámenie o tom, ţe predloţené plnenie alebo čiastočné plnenie  neschválil spolu s 

pripomienkami, platí, ţe uplynutím tejto lehoty plnenie alebo čiastočné plnenie schválil. 

V prípade, ak dodané plnenie alebo čiastočné plnenie nebude vyhotovené v súlade 

s pokynmi Objednávateľa alebo bude mať také vady, ktoré môţu ohroziť realizáciu 

plnenia z hľadiska dohodnutých termínov je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto 

zmluvy podľa čl. 7 bodu 7.3 tejto zmluvy. 

 

5.5 Poskytovateľ je povinný plnenie alebo čiastočné plnenie, ktorého odmietnutie 

schválenia mu Objednávateľ oznámil v lehote uvedenej v bode 5.3, bez zbytočného 

odkladu prepracovať podľa pripomienok Objednávateľa a predloţiť ho 

Objednávateľovi opätovne na schválenie. Ohľadne pripomienok platí primerane bod 

5.2. a 5.3. tohto článku zmluvy. 
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5.6  Ak Objednávateľ odmietne aj prepracované plnenie alebo čiastočné plnenie z 

dôvodu nedodrţania jeho pripomienok Poskytovateľom, je Poskytovateľ povinný dielo 

opätovne prepracovať, a to aj opakovane. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia tejto 

zmluvy o odstúpení od zmluvy. 

 

3. Na základe dohody zmluvných strán sa v čl. 6 pod názvom „Cena a platobné podmienky“,. 

bod 6.1 dopĺňa o slovo „maximálne“ pred slovné spojenie „vo výške“ a o vetu 

v nasledovnom znení: „Lehota splatnosti faktúr je 90  kalendárnych dní odo dňa ich 

doručenia Objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náleţitosti stanovené 

v platnom a účinnom znení zákona o dani z pridanej hodnoty, príp. iných právnych 

predpisoch upravujúcich náleţitosti faktúry. Lehota splatnosti faktúr je určená 

v zmysle podmienok uvedených v Základnej zmluve č. MK-21/10/M, čl. 6 a Dohode 

o urovnaní č. MK-123/2012/M.“ 
 

4. Na základe dohody zmluvných strán sa bod 6.2 v čl. 6 zmluvy dopĺňa o vetu v nasledovnom 

znení: „Obe zmluvné strany sa dohodli na čiastkových fakturáciách, podľa odovzdania 

plnení, resp. čiastkových plnení podľa Prílohy č. 2 Realizačnej zmluvy CAIR-10/2013– 

Cenník a Prílohy č. 1 dodatku CAIR-10/2013-D1 k Realizačnej zmluve CAIR-10/2013 

Rozsah prác a produktov, pričom kaţdé z čiastkových plnení bude odovzdané spolu 

s preberacím protokolom a schvaľovacím protokolom.“ 
 

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

znení.  

 

6.  Na základe dohody sa v pôvodnom článku 7 zmluvy pod názvom „Doba trvania zmluvy“ bod 

7.1 ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

 „Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami   

a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky.“ 

 

7.  Na základe dohody zmluvných strán sa zavádza nový čl. 8 zmluvy s názvom: Licenčné 

podmienky v nasledovnom znení: 

 „8.1 Objednávateľ sa zaväzuje dodrţiavať licenčné podmienky Poskytovateľa 

(prípadne výrobcu) dodávaného softvéru (ďalej ako „SW“) špecifikované v prílohe č. 3 

dodatku č.1 CAIR-10/2013-D1 k realizačnej zmluve CAIR-10/2013. Poskytovateľ sa 

zaväzuje zabezpečiť také licenčné podmienky, ktoré umoţnia vyuţívanie dodávaného 

SW v súlade s Opisom projektu (príloha č.4-2 Opis projektu Ţiadosti o nenávratný 

finančný príspevok k národnému projektu NP 7 – Centrálna aplikačná infraštruktúra a 

registratúra, kód ITMS 21120120005) pre pouţívateľov v rámci rezortu kultúry 

a organizáciami vymedzenými v Základnej zmluve. Poskytovateľ si nevyhradzuje právo 

na ďalšie zmeny, úpravy a správu dodávaného SW. 

 

8.2 Predmetom dodávky v rámci tejto realizačnej zmluvy CAIR-10/2013 nebudú ţiadne 

práce a konfigurácie SW.“ 
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8. Z tohto dôvodu sa pôvodné označenie čl. 8 zmluvy pod názvom „osobitné ustanovenia“ mení 

na čl. 9 zmluvy, a to nasledovne: bod 8.1 na bod 9.1; bod 8.2 na bod 9.2 a bod 8.3 na bod 9.3, 

ktorý po novom znie:  

      „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 

Ţiadosti o nenávratný finančný príspevok k národnému projektu NP 7 – Centrálna 

aplikačná infraštruktúra a registratúra, kód ITMS 21120120005” 
 

 

9. Pôvodné označenie čl. 9 zmluvy pod názvom „Záverečné ustanovenia“ a jednotlivé body čl. 9 

sa menia na čl. 10. zmluvy, a to nasledovne: bod 9.1 na bod 10.1; bod 9.2 na bod 10.2; bod 

9.3 na bod 10.3; bod 9.4 na bod 10.4; bod 9.5 na bod 10.5 a na základe dohody zmluvných 

strán sa  pridáva nový bod s označením 10.6 a znie nasledovne: „Táto zmluva je 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, ţe táto zmluva bude zverejnená 

v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“) vrátane nasledovných súčastí 

a príloh:  

 

 RZ CAIR-10/2013 : 

o Príloha č. 1 - Základná zmluva 

o Príloha č. 2 – Cenník 

 Dodatok CAIR-10/2013 -D1 

o Príloha č. 1 – Rozsah prác a produktov  

o Príloha č. 2 – Preberací a schvaľovací protokol s prílohou č. 2.1. – Preberací 

protokol a prílohou č. 2.2. – Schvaľovací protokol 

o Príloha č. 3 – Licenčná zmluva a podmienky podpory pre užívateľa softwaru  

 

Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády 

Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa 

nepovaţuje za porušenie ani za ohrozenie tajomstva a informácie označené v tejto 

zmluve ako dôverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepovaţujú 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 na bod s označením 

10.7 zmluvy a pôvodné označenie bodu 9.7 na bod s označením 10.8 zmluvy.  

 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že prílohou tohto Dodatku č. 1 sú príloha č. 1 s názvom „Rozsah 

prác a produktov“ a príloha č. 2 Preberací a schvaľovací protokol, ktorý sa delí na prílohu č. 

2.1. s názvom „Preberací protokol“ a  prílohu č. 2.2. s názvom „Schvaľovací protokol.“  

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 
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1. Tento dodatok je vyhotovený v 6 identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane 4 

vyhotovenia Dodatku č. 1 a Poskytovateľ dostane 2 vyhotovenia Dodatku č. 1. 

 

2. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy aj spolu s jeho prílohami. 

 

3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v registri.  

 

Prílohy Dodatku č. 1: 

Príloha č. 1 – Rozsah prác a produktov 

Príloha č. 2 – Preberací a schvaľovací protokol s prílohou č. 2.1. – Preberací protokol a prílohou 

č. 2.2. – Schvaľovací protokol 

Príloha č. 3 - Licenčná zmluva a podmienky podpory pre užívateľa softwaru  
 

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

 

 

 

___________________________                        ___________________________ 
PhDr. Jana Kresáková                                          Ing. Viliam Kišš 
generálna riaditeľka                                             konateľ 
Národné osvetové centrum                                   TENDER MEDIA GROUP, s.r.o. 
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Príloha č. 1 – Rozsah prác a produktov 

 

 
 

*1 - Serverová licencia fulltextového databázového systému je určená pre počet serverov a CPU, ktoré sú definované vo výstupe 

projektu Aplikačná a integračná architektúra, dodaného v rámci aktivity 1.3 – Návrh technického riešenia. 

 

 

ID  
položky  
cenníka  
základnej  
zmluvy 

Rozsah v  
kusoch) 

Cena za ks  
v EUR bez  
DPH 

Cena za ks 
v EUR s DPH 

Serverová licencia fulltextového  
databázového systému na prezentáciu  

konvertovaných objektov v knižniciach  pre  
minimálne 2 mil. objektov (špecifikácia je  

uvedená v popise predmetu zákazky)  
    Jazyk: Slovenčina 
    Platforma:  Linux 

Počet serverov: 1 (*1) 
Počet CPU: 1 (*1) 

1523 5000 (1 ks/  
1000  
objektov) 

500,00 € 600,00 € 2 500 000,00 € 3 000 000,00 € 

Klientská licencia aplikácie pre prístup do  
fulltextového databázového systému na  
prezentáciu konvertovaných objektov v  
knižniciach pre 1 PC (tenký alebo hrubý  

klient) 

1525 100 (1ks/ 1  
licencia) 

360,00 € 432,00 € 36 000,00 € 43 200,00 € 

Celková cena bez DPH 
Celková cena s DPH 

Jednotková  
cena 
v EUR bez DPH 

Jednotková cena  
v EUR s DPH 

Rola alebo služba podľa základnej zmluvy 

2 536 000,00 € 
3 043 200,00 € 

A1.4  
Implementácia  

aplikačného  
vybavenia -  

licencie 

Licencie pre Search Server: 
Úlohou je zabezpečiť sprístupnenie digitalizovaných  

objektov v elektronickej podobe, dodávku technológie  
na rýchle sprístupňovanie a vyhľadávanie v databáze.   
Požaduje sa riešenie na fulltextové vyhľadávanie s  
plnou podporou slovenského jazyka s tvaroslovím a  

schopnosťou hľadania skloňovaných slov a viacslovných  
spojení, so zapojením bibliografických opisov. 

Systém musí byť navrhnutý tak, že bude schopný okrem  
otvorených zdrojov poskytovať a zabezpečovať  

sprístupňovanie a vyhľadávanie v ďalších informačných  
zdrojoch prostredníctvom jednej technológie na jeden  
užívateľský dotaz, v ktorom užívateľ určí znenie dotazu,  
informačné zdroje a formu výstupu, napr. www stránka  

alebo email. 
 

Softvérové licencie - 
serverové licencie 

Softvérové licencie -  
klientské licencie 

Jednotková činnosť  
podľa projektu 

Rozsah činnosti Deliverables (čiastočné  
plnenie) 

Špecifikácia 
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Príloha č. 2 – Preberací protokol a schvaľovací protokol 

Príloha č. 2.1. – Preberací protokol 
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Príloha č. 2.1. – Vzor Preberacieho protokolu 

CENTRÁLNA APLIKAČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A 

REGISTRATÚRA 

Preberací protokol 

 
 

Na základe Realizačnej zmluvy č. CAIR-10/2013, 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, medzi zmluvnými stranami Národné 
osvetové centrum (objednávateľ) a TENDER MEDIA GROUP, s.r.o.  (poskytovateľ) zo dňa xx.xx.2013 
s predmetom zmluvy: Zabezpečenie aktivít v rámci projektu NP 7 – Centrálna aplikačná 
infraštruktúra a registratúra, kód ITMS 21120120005: Aktivita A1.4 – Implementácia 
aplikačného vybavenia,  objednávateľ 

 
 

POTVRDZUJE PREVZATIE 
Realizovaných prác a produktov 

 
 

Súčasťou tohto preberacieho protokolu  je dokument  „Zoznam prevzatých prác a produktov.“ Podpisom 
tohto preberacieho protokolu objednávateľ potvrdzuje prevzatie prác a produktov uvedených v zozname 
prevzatých prác a produktov k jednotlivým plneniam uvedeným v zozname prevzatých prác a produktov. 
 

Preberací protokol je vyhotovený v dvoch exemplároch, pričom každá strana dostane jeden. 

Príloha č. 1 – Zoznam prevzatých prác a produktov. 

 
V Bratislave dňa 

 

 

 

 

 

 

   

   

Osoba zodpovedná vo veci 

preberacích konaní 

za poskytovateľa 

 

 Osoba zodpovedná vo veci 

preberacích konaní 

za objednávateľa 

 
 
Príloha č. 1 – Zoznam prevzatých prác a produktov 
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Poradové číslo 

 
 

Služba  

 
 

Čiastočné plnenie 
(Deliverables) 

 

Rola alebo služba  
podľa Prílohy č.  1 

Dodatku CAIR-
10/2013-D1 

k Realizačnej zmluve 
CAIR-10/2013 

Rozsah (ks) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      

37      

38      

39      

40      

41      

42      

43      

44      

45      
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Príloha č. 2.2. –Schvaľovací protokol 
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Príloha č. 2.2. – Vzor schvaľovacieho protokolu 

CENTRÁLNA APLIKAČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A 

REGISTRATÚRA 

Schvaľovací protokol 

 
 

Na základe Realizačnej zmluvy CAIR-10/2013, 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, medzí zmluvnými stranami Národné osvetové centrum (objednávateľ) a TENDER 

MEDIA GROUP, s.r.o.  (poskytovateľ) zo dňa xx.xx.2013 s predmetom zmluvy: Zabezpečenie aktivít v rámci 

projektu NP 7 – Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra, kód ITMS 21120120005: Aktivita A1.4 – 

Implementácia aplikačného vybavenia, objednávateľ 

 
 

POTVRDZUJE SCHVÁLENIE 
prevzatých prác a produktov 

 
 

Súčasťou tohto schvaľovacieho protokolu  sú osobou zodpovednou vo veci preberacích konaní za 
objednávateľa podpísaný a pečiatkou potvrdený dokument  „Zoznam schválených prác a produktov.“  

Podpisom tohto schvaľovacieho protokolu objednávateľ potvrdzuje, že prevzaté práce a produkty sú 
spracované v súlade s Opisom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 4-2 Žiadosti o NFP Národného projektu 
Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra, kód ITMS 21120120005 a sú bez vád a výhrad. 

Objednávateľ sa zaväzuje, že na práce a produkty, ktoré sú predmetom tohto schvaľovacieho protokolu 
nebudú vznesené pripomienky a môžu byť predmetom fakturácie zo strany poskytovateľa. 

Schvaľovací protokol je vyhotovený v dvoch exemplároch, pričom každá strana dostane jeden. 

Príloha č. 1 – Zoznam schválených prác a produktov. 

 

 
V Bratislave dňa 

 

 

   

   

Osoba zodpovedná vo veci 

preberacích konaní 

za poskytovateľa 

 

 Osoba zodpovedná vo veci 

preberacích konaní 

za objednávateľa 
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Príloha č. 1 – Zoznam schválených prác a produktov 
 

Poradové číslo 

 
 

Služba  

 
 

Čiastočné plnenie 
(Deliverables) 

Rola alebo služba  
podľa Prílohy č.  1 

Dodatku CAIR-
10/2013-D1 

k Realizačnej zmluve 
CAIR-10/2013 

Rozsah (ks) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      

37      

38      

39      

40      

41      

42      

43      

44      

45      
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Príloha č. 3 – Licenčná zmluva a podmienky podpory pre uţívateľa softwaru  

 
Táto Licenčná zmluva s koncovým užívateľom software (ďalej len "Zmluva") sa uzatvára medzi spoločnosťou Tender 
Media Group s.r.o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, IČO: 35 750 871, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I,Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17717/B ako predávajúcim agentom (ďalej len "Agent) postupujúc v 
zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb a softvéru zo dňa 26.3.2014, na základe ktorej získal Agent oprávnenie na 
použitie tejto licencie a) prostredníctvom sprostredkovateľa spoločnosti HEWLETT-PACKARD EUROPE B. V., 
Amsterdam, Meyrin Branch (ďalej aj ako spoločnosť “HP Autonomy alebo Poskytovateľ), ktorá je oprávnená 
predávať, prevádzať a poskytovať licencie a produkty podľa tejto Zmluvy  a b) prostredníctvom spoločnosti VERI2, s. 
r. o., so sídlom Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, ktorá je oprávnená predávať, prevádzať a poskytovať licencie a 
produkty podľa tejto Zmluvy a Národným osvetovým centrom, so sídlom Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava, IČO: 
00164615 (ďalej len “Vy” alebo "zákazník"). Sprostredkovateľ je na základe osobitného zmluvného vzťahu medzi 
ním a HP Autonomy oprávnený poskytovať a previesť na Agenta licencie tak ako sú uvedené v tejto zmluve na ich 
ďalšie použitie pre Zákazníka, ako aj poskytovať a previesť určité práva k Produktom špecifikovaným v bode č. 15  
tejto zmluvy na ich ďalšie použitie pre Zákazníka, čo potvrdzuje aj vyhlásením spoločnosti Hewlett Packard Ltd, 
ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

V súlade s tým sa zmluvné strany dohodli nasledovne: 

1. Poskytnutie licencie. Za podmienok a ustanovení tejto Zmluvy Vám Poskytovateľ  poskytuje určité práva k 
Produktom špecifikovaným v bode č. 15 tejto  zmluvy a to po dobu platnosti tejto Zmluvy tak, ako je uvedené 
nižšie.  Poskytovateľ  si vyhradzuje všetky práva, ktoré neboli výslovne poskytnuté na základe tejto zmluvy. Cena je 
dohodnutá v objednávke alebo kúpnej zmluve alebo v realizačnej zmluve č CAIR-10/2013 vrátane dodatkov (ďalej 
len kúpna zmluva). 

 

1.1 HP Autonomy Toolkit Software. Spoločnosť HP Autonomy Vám udeľuje nevýhradnú, neprevoditeľnú a 
nepostúpiteľnú licenciu nainštalovať a používať Vývojovú časť HP Autonomy Toolkit Software, ktorá je ďalej 
identifikovaná v predmete kúpnej zmluvy, výhradne za účelom vyvinutia jedinej Aplikácie, ktorá sa bude používať 
na podporu Vášho vlastného interného spracovania dát alebo za účelom podporovať jednu on-line službu 
v prevádzkovom prostredí identifikovanom spoločnosťou HP Autonomy v rozsahu špecifikovanom v predmete 
kúpnej zmluvy, alebo ak tam rozsah nie je špecifikovaný, na použitie jediným užívateľom na jedinom CPU.  
V rozsahu uvedenom v predmete kúpnej zmluvy môžete používať Run-Time časť HP Autonomy Toolkit Software 
výhradne ako integrovaný komponent Aplikácie (Aplikácií).  Funkcia vyhľadávania HP Autonomy Toolkit Software sa 
bude používať iba ako integrovaná súčasť plne funkčnej Aplikácie.  

1.2 Aplikačný software HP Autonomy. HP Autonomy Vám udeľuje nevýhradnú, neprevoditeľnú a 
nepostúpiteľnú licenciu nainštalovať a používať Aplikačný software HP Autonomy, ktorý je ďalej identifikovaný 
v predmete kúpnej zmluvy, výhradne za účelom Vášho vlastného interného spracovania dát alebo za účelom 
podpory jednej on-line služby v rozsahu špecifikovanom v predmete kúpnej zmluvy, alebo ak tam rozsah nie je 
špecifikovaný, jediným užívateľom na jedinom CPU. 

1.3 Obmedzenia. Pre účely tejto zmluvy "používať“ znamená nainštalovať, uložiť a spúšťať Produkty HP 
Autonomy na určitom počte CPU alebo Serverov špecifikovanom v predmete kúpnej zmluvy.  Môžete vyhotoviť 
jednu (1) záložnú kópiu Produktu. Mimo toho nesmiete reprodukovať žiadnu časť Produktov s výnimkou rozsahu 
povoleného podľa Kľúča alebo predmetu kúpnej zmluvy.  Konfiguračné súbory môžete modifikovať iba spôsobom 
uvedeným v Dokumentácii.  Aby ste mohli využívať Produkt(y), musíte získať Kľúč od spoločnosti HP Autonomy.  
Takýto Kľúč je povolené používať s Produktmi iba tak, ako je uvedené v predmete kúpnej zmluvy a nie je povolené 
ho používať pre žiaden iný Produkt HP Autonomy.  Akékoľvek informácie potrebné na dosiahnutie interoperability 
s iným software Vám budú poskytnuté oproti úhrade našich nevyhnutných nákladov.  S výnimkou prípadov 
výslovne uvedených v tejto Zmluve a bez obmedzenia Vašich práv podľa čl.  69d ods.  2, čl.  69e nemeckého 
Autorského zákona (Urhebergesetz) nesmiete:  (i) vykonávať alebo povoliť žiadnu spätnú analýzu, dekompiláciu, 
modifikáciu, preklad alebo rozklad Produktu alebo Produktov; (ii) predať, prenajať, poskytnúť na základe 
sublicencie, distribuovať, poskytnúť, zverejniť, postúpiť alebo inak previesť akékoľvek práva k Produktu alebo 
Produktom (ako súčasť Aplikácií alebo inak) bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Autonomy, 
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pričom takýto súhlas nebude bezdôvodne alebo na neprospech zákazníka odoprený; (iii) používať Produkt na 
spracovanie dát pre akúkoľvek tretiu osobu, (iv) používať Produkt pre servisnú alebo nájomnú kanceláriu alebo so 
zdieľaním času, (v) poskytnúť výsledky ľubovoľných porovnávacích testov akýchkoľvek Produktov žiadnej tretej 
osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti HP Autonomy alebo (vi) ak to nebude výslovne 
povolené v predmete kúpnej zmluvy, používať Produkt alebo Produkty pre akékoľvek online služby, za ktoré 
dostávate platby v podobe predplatného, reklamných príjmov alebo z iných zdrojov.  Produkt neoznačuje zdrojový 
kód a žiadna licencia sa neposkytuje vo vzťahu k zdrojovému kódu ľubovoľného druhu.  

 

2. Vlastníctvo a kompenzácia v prípade porušenia práv  

a. Všetky vlastnícke a autorské práva k Produktov zostávajú vo vlastníctve spoločnosti HP Autonomy alebo 
jej poskytovateľov licencie a štruktúra produktov, ich organizácia a kód sú chránené obchodné tajomstvá 
spoločnosti HP Autonomy a jej poskytovateľov licencie. Beriete na vedomie, že nenadobúdate žiadne práva 
duševného vlastníctva k Produktom a že nenadobúdate žiadne  práva, či už výslovné alebo odvodené, k Produktom 
alebo médiám obsahujúcim Produkty iné, než tie, ktoré sú výslovne poskytnuté na základe tejto Zmluvy.  Súhlasíte 
s tým, že na Produktoch a akýchkoľvek povolených záložných kópiách Produktov ponecháte všetky identifikačné 
znaky a oznamy o patentoch, autorských právach, obchodných značkách a iných právach, ktoré sú na Produktoch 
dodaných Vám na základe tejto Zmluvy.  

b. Ak bude vznesený nárok z dôvodu porušovania akýchkoľvek autorských alebo patentových práv alebo 
vyzradenia obchodného tajomstva podľa definície uvedenej v príslušných zákonoch o ochrane obchodného 
tajomstva, zákonoch o obchodných známkach alebo právach duševného vlastníctva ktorejkoľvek členskej krajiny 
Svetovej organizácie duševného vlastníctva a ak tým dôjde k znemožneniu alebo obmedzeniu využiteľnosti 
Produktov, HP Autonomy môže na základe svojho rozhodnutia a na vlastné náklady buď (i) modifikovať alebo 
nahradiť Produkty takým spôsobom, že už nebudú porušovať práva duševného vlastníctva tretích osôb, ale stále 
budú spĺňať podmienky potvrdenej objednávky, alebo (ii) oslobodiť Zákazníka od licenčných poplatkov za 
používanie Produktu alebo (iii) stiahnuť Produkty naspäť oproti vráteniu kúpnej ceny zaplatenej Zákazníkom po 
odpočítanie primeraného poplatku za používanie počas doby, kedy bol Zákazník schopný Produkty používať. 
Zákazník nebude mať nárok na zníženie kúpnej ceny.  

c. V prípade vznesenia nárokov tretích osôb z titulu údajného porušenia práv duševného vlastníctva týchto 
tretích osôb Produktmi spoločnosť HP Autonomy na základe vlastného uváženia rozhodne, či a akým spôsobom 
bude viesť právne spory vyplývajúce z takýchto nárokov.  V tejto súvislosti Zákazník neuzavrie žiadne dohodu ani 
neurobí žiadne ústupky bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti HP Autonomy.   

d. Zodpovednosť spoločnosti HP Autonomy z titulu porušovania práv duševného vlastníctva bude existovať 
iba za podmienky, že Zákazník bez zbytočného odkladu informoval spoločnosť HP Autonomy o vznesení takýchto 
nárokov tretích osôb a Zákazník poskytne spoločnosti HP Autonomy všetky primerane dostupné informácie, 
súčinnosti a oprávnenia (všetko na primerané náklady spoločnosti HP Autonomy), aby jej umožnil odškodniť 
Zákazníka na základe tejto Zmluvy.  

e. Zákazník nebude mať žiadne nároky z dôvodu porušenia práv duševného vlastníctva (i) ak bude takýto 
nárok založený na Produktoch používaných spôsobom odporujúcim podmienkam tejto Zmluvy, (ii) ak bude 
porušenie spôsobené používaním Produktov v kombinácii s inými produktmi, software, vybavením alebo dátami, 
ktoré neboli dodané spoločnosťou HP Autonomy, ak ich použitie nebolo písomne povolené spoločnosťou HP 
Autonomy; (iii) ak Zákazník bude používať inú než je súčasná, najnovšia a nezmenená verzia Produktov napriek 
tomu, že spoločnosť HP Autonomy ho informovala o potrebe používať novšiu verziu Produktov; (iv) ak boli Produkty 
pozmenené Zákazníkom alebo treťou osobou; alebo (v) ak sa Produkty budú naďalej používať potom, ako 
spoločnosť HP Autonomy dodala Zákazníkovi pozmenenú verziu Produktov, ktorá neporušuje takéto práva 
duševného vlastníctva. 

f. Nároky Zákazníka podliehajú obmedzeniu zodpovednosti podľa článku  6. S výnimkou prípadu podvodu 
budú nároky Zákazníka podľa článku  2.b a 2.c obmedzené v čase na dvanásť mesiacov od dodania Produktov.  

g. Zákazník sa zaväzuje podmienky tejto zmluvy v plnom rozsahu dodržiavať.  
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3. Doba platnosti a ukončenie.  Ak nie je uvedené inak v predmete kúpnej zmluvy, táto Zmluva zostane v platnosti 
po dobu trvania autorských práv spoločnosti HP Autonomy k príslušným Produktom.  Túto Zmluvu môže ukončiť 
ktorákoľvek zmluvná strana podaním písomnej výpovede v lehote tridsať (30) dní vopred, ak druhá zmluvná strana 
nesplní niektorý svoj podstatný záväzok podľa tejto zmluvy a toto porušenie nebude napravené v uvedenej lehote 
tridsiatich (30) dní.  V prípade ukončenia zmluvy ste povinný okamžite prestať používať Produkty a odstrániť všetky 
kópie Produktov alebo ich časti.  Ustanovenia tejto Zmluvy, s výnimkou udelenia licencie podľa článku 1 tejto 
Zmluvy zostávajú v platnosti i po ukončení Zmluvy. Ak však bude Zmluva ukončená z dôvodu porušenia 
spoločnosťou HP Autonomy tak, ako je uvedené vyššie, a ak Zákazník v plnej výške zaplatil akékoľvek platby splatné 
podľa tejto Zmluvy do dátumu ukončenia, potom poskytnutie licencie zostane v platnosti v súlade s dodanou 
licenciou po zostávajúcu dobu trvania licencie.  

 

4. Nové verzie a údržba. HP Autonomy nie je zodpovedná za žiadnu priamu podporu, údržbu alebo poskytovanie 
nových verzií, vylepšení alebo aktualizácii Produktov, ak tieto nebudú Vami výslovne obstarané a zaplatené.  Za 
podmienky, že ste si objednali túto službu a zaplatili príslušný údržbový poplatok v súlade s príslušnou faktúrou, 
Vám bude HP Autonomy poskytovať Telefonickú podporu, Opravy chýb a Aktualizácie software (tak ako sú tieto 
definované v štandardných podmienkach pre výkon údržby spoločnosti HP Autonomy, ktorých kópia je priložená 
ako Príloha A a považujú sa za súčasť tejto zmluvy) aktuálnej verzie príslušného Produktu.  HP Autonomy je povinná 
vyvíjať ekonomicky primerané úsilie o nápravu akýchkoľvek reprodukovateľných chýb, ktoré budú Vami ohlásené 
v nezmenenom vydaní príslušného Produktu v súlade s úrovňou priority, ktorá bude na základe primeranej úvahy 
priradená takejto chybe spoločnosťou HP Autonomy.  Všetky položky dodané spoločnosťou HP Autonomy pri 
poskytovaní podpory budú podliehať ustanoveniam tejto Zmluvy. Údržba sa bude poskytovať v jednoročných 
obdobiach po prijatí Vašej objednávky spoločnosťou HP Autonomy. Táto doba sa automaticky obnoví o ďalší rok, ak 
žiadna zo strán nepodá písomnú výpoveď aspoň tridsať (30) pred uplynutím predchádzajúcej doby. Ak sa Zákazník 
rozhodne kúpiť si služby maintenance, Zákazník si musí kúpiť tieto služby na celkový počet licencií Produktov, ako sa 
požaduje podľa tejto Zmluvy, vrátane tých, ktoré získa pri ďalších objednávkach. Aktuálne verzie  licenčných 
podmienok o používaní a podpore produktov sú súčasťou dodávky aktualizácie alebo upgrade príslušného 
produktu, licencie alebo technologického komponentu  a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.  

 

5. OBMEDZENÁ ZÁRUKA 

a. V prípade zistenia chýb v dodaných Produktoch HP Autonomy rozhodne, či danú chybu buď (i) napraví 
alebo poskytne primeranú záplatu, (ii) poskytne náhradný Produkt, ktorý spĺňa záručné podmienky alebo (iii) oproti 
vráteniu Produktu spoločnosti HP Autonomy vráti zaplatený licenčný poplatok.  II. Ak HP Autonomy nesplní 
primeranú dodatočnú lehotu stanovenú Zákazníkom bez náhradnej dodávky alebo opravenia chyby alebo náhradná 
dodávka alebo opravenie chyby zlyhajú, Zákazník môže požadovať pomerné zníženie odplaty alebo môže zmluvu 
vypovedať vo vzťahu k príslušným Produktom oproti vráteniu licenčného poplatku.  HP Autonomy môže odmietnuť 
opravu alebo náhradnú dodávku v prípade nepodstatných chýb.  V takýchto prípadoch je vypovedanie Zmluvy 
alebo akýkoľvek nárok na vrátenie nákladov vzniknutých pri oprave vykonanej zákazníkom alebo treťou stranou 
najatou Zákazníkom vylúčený.  

b. HP Autonomy bezplatne nahradí akékoľvek poškodené médiá, ak jej bude poškodené médium vrátené v 
lehote 12 mesiacov od dátumu dodania.  

c. S výnimkou prípadov podvodu na strane spoločnosti HP Autonomy platí pre nároky vyplývajúce z chýb 
časové obmedzenie 12 mesiacov. Táto lehota začne plynúť okamihom dodania a to i v prípade neprevzatia 
Zákazníkom. Oprava chýb a náhradné dodávky nemajú vplyv a neprerušujú plynutie lehoty pre časové obmedzenie 
nárokov vo vzťahu k chybám a vo vzťahu k vymeneným dielom nezačína plynúť nová záručná lehota.  

d. Zodpovednosť za nároky z chýb bude vylúčená v prípade chýb a škôd spôsobených okolnosťami, ku 
ktorým dôjde po prechode rizika a za ktoré spoločnosť HP Autonomy nie je zodpovedná.  Osobitne platí, že ak 
Zákazník nedokáže, že takéto úkony alebo okolnosti neboli príčinou chyby, nebude sa na Produkty vzťahovať žiadna 
záruka, (i) ak boli použité, modifikované alebo rozšírené v rozpore so špecifikáciami a pokynmi uvedenými v 
Dokumentácii spoločnosti HP Autonomy alebo ak boli prevádzkované na iných než určených počítačoch a 
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operačných systémoch, (ii) ak bolo do nich zasahované tretími osobami alebo Zákazníkom spôsobom, ktorý nie je 
povolený podľa Dokumentácie spoločnosti HP Autonomy alebo (iii) ak sa stali vadnými po spojení s iným software 
alebo vybavením.  

e. Zodpovednosť za nároky vo vzťahu k chybám je vylúčená, ak chyba nebude písomne ohlásená bez 
zbytočného zdržania (najneskôr do 10 dní od dodania v prípade očividných chýb a do 10 dní od okamihu objavenia 
sa chyby v prípade skrytých chýb).  

f. S VÝNIMKOU VYŠŠIE UVEDENEJ OBMEDZENEJ ZÁRUKY HP AUTONOMY NEPOSKYTUJE ŽIADNE INÉ 
ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ, ODVODENÉ ALEBO ŠTATUTÁRNE, VRÁTANE ZÁRUKY 
VLASTNÍCKEHO PRÁVA ALEBO NEPORUŠOVANIA PRÁV A TÝMTO VÝSLOVNE ZAMIETA AKÉKOĽVEK A VŠETKY TAKÉTO 
ZÁRUKY. ŽIADNA OSOBA, OBCHODNÍK ANI SPOLOČNOSŤ NEMÔŽU TÚTO ZÁRUKU ROZŠÍRIŤ. 

 

6. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI 

a. HP Autonomy bude zodpovedná za akékoľvek škody, bez ohľadu na ich právny dôvod, vrátane 
protiprávneho konania, alebo márne vynaložených nákladov iba vtedy, ak je splnená jedna z nasledovných 
podmienok: (i) HP Autonomy akceptovala záruku, (ii) HP Autonomy podvodným spôsobom zatajila chybu, (iii) 
povinná zodpovednosť vyplýva zo Zákona o zodpovednosti za vady produktov (Produkthaftungsgesetz), (iv) boli 
spôsobené zranenia osôb, (v) HP Autonomy svojim zavinením (minimálne nedbanlivosťou) porušila podstatný 
zmluvný záväzok (kardinálny záväzok) spôsobom, ktorý ohrozuje účel tejto zmluvy alebo (vi) škoda bola spôsobená 
hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním na strane spoločnosti HP Autonomy.  

b. V nasledovných prípadoch bude zodpovednosť obmedzená na obvyklé a predvídateľné škody: (i) 
porušenie podstatného zmluvného záväzku (kardinálny záväzok) podľa článku  6(a)(v), ktoré nebolo spôsobené 
hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním, (ii) porušenie iných povinností súvisiace s hrubou 
nedbanlivosťou zamestnancov spoločnosti HP Autonomy, ktorí nie sú jej oficiálnymi zástupcami alebo členmi 
manažmentu, (iii) pri poskytnutí záruky podľa článku  6(a)(1), ibaže by táto záruka bola výslovne poskytnutá vo 
vzťahu ku kvalite Produktov.  

c. V prípade vzniku zodpovednosti podľa článku  6(b) nebude spoločnosť HP Autonomy zodpovedná za 
nepriame škody, následné škody a ušlý zisk.  

d. V prípade vzniku zodpovednosti podľa článku 6(b(ii) bude zodpovednosť obmedzená na maximálnu 
sumu 300 000 EUR v prípade majetkových škôd a 125 000 EUR v prípade čisto finančných škôd v každom prípade, 
pričom však nesmie prekročiť sumu licenčných poplatkov a poplatkov za poskytovanie podpory.  

e. Zákazník je povinný vykonať efektívne opatrenia proti strate dát, osobitne vyhotovením záložných kópií 
vo forme čitateľnej pre počítač a to v intervaloch, ktoré sú bežné v jeho odvetví, minimálne však raz denne.  
Spoločnosť HP Autonomy nebude zodpovedná za stratu alebo obnovenie dát v tom rozsahu, v akom mohol 
Zákazník tejto strate zabrániť dodržaním uvedených povinností.   

f. Vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za nároky na náhradu škôd podľa predchádzajúcich článkov 
tiež pokrýva nároky založené na protiprávnom konaní alebo nároky voči zamestnancom a zmluvným dodávateľom 
spoločnosti HP Autonomy.  

 

7. DÔVERNÝ CHARAKTER Beriete na vedomie, že Produkt(y) a všetky ostatné informácie jasne označené ako 
dôverné (ďalej len "dôverné informácie“) sú dôverné a sú vlastníctvom spoločnosti HP Autonomy.  Súhlasíte s tým, 
že budete takéto Dôverné informácie chrániť v rozsahu zodpovedajúcom bežným štandardom bezpečnosti vo 
vzťahu k ochrane obchodných tajomstiev a iných dôverných informácií a že takéto informácie nebudú používané 
nepovoleným spôsobom a ich obsah nebude poskytnutý iným osobám, než sú Vaši zamestnanci, agenti alebo 
poradcovia, ktorí na výkon svojich povinnosti primerane potrebujú tieto informácie poznať.   
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8. Poplatky a platba, doprava Ste povinný zaplatiť spoločnosti HP Autonomy poplatky uvedené v predmete kúpnej 
zmluvy.  Faktúry na platbu licenčných poplatkov za produkty a úvodné aktuálne Údržbové poplatky Vám budú 
vystavené po dodaní Produktov spoločnosťou HP Autonomy. Poplatky za údržbu sa môže meniť podľa miery ročnej  
inflácie určenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky alebo Európskou centrálnou bankou. Faktúry sú splatné 
do tridsiatich (30) dní od dátumu doručenia faktúry pokiaľ nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak.  Dodatočne k 
akýmkoľvek platbám splatným voči spoločnosti HP Autonomy na základe tejto zmluvy hradíte všetky príslušné dane 
s výnimkou daní odvodených z čistých príjmov spoločnosti HP Autonomy alebo Poskytovateľa. Do ceny budú 
započítané všetky dane  a poplatky  podľa platných zákonov.  Ak sa Zákazník rozhodne kúpiť si služby maintenance, 
potom si Zákazník musí kúpiť tieto služby na celkový počet licencií Produktov, ako sa požaduje podľa tejto Zmluvy, 
vrátane tých, ktoré získa pri ďalších objednávkach.  

Všetky dodávky sa uskutočnia FCA miesto odoslania alebo  softvér bude dodaný v elektronickej forme (napríklad 
cez FTP -protokol na prenos súborov). Softvér sa bude považovať za prijatý pri odoslaní. Pri odoslaní môže zákazník 
dostať dočasný prístupový kód, ktorý mu umožní dočasné používanie a prístup k softvéru. Ak nie je výslovne 
uvedené inak, takéto dočasné prístupové kódy môžu mať platnosť deväťdesiat (90) dní odo dňa odoslania 
príslušného softvéru. Keď spoločnosť HP Autonomy alebo Posyktovateľ dostane všetky poplatky, ktoré má dostať 
podľa tejto dohody, zákazník dostane prístupový kód umožňujúci používanie softvéru a prístup do neho (i) pokiaľ 
ide o softvér, na ktorý bola udelená trvalá licencia  (na dobu neurčitú) podľa podmienok tejto zmluvy, alebo (ii) 
pokiaľ ide o softvér, na ktorý bola udelená licencia na pevne určenú dobu, na zvyšné obdobie pôvodne určeného 
obdobia alebo na obdobie obnovenia licencie, ktoré príde po ňom. Ak zákazník včas nezaplatí príslušné poplatky, 
spoločnosť HP Autonomy môže odmietnuť poskytnutie takéhoto prístupového kódu, a v dôsledku toho zákazník 
nebude mať prístup k softvéru a nebude ho môcť používať. 

 

9. Podpora značky. Vy a spoločnosť HP Autonomy súhlasíte s tým, že vydáte spoločné tlačové vyhlásenie 
propagujúce váš vzájomný vzťah a účasť spoločnosti HP Autonomy a jej prínos v lehote do 30 dní od Dátumu 
účinnosti tejto Zmluvy.  Logo spoločnosti HP Autonomy tiež uvediete na tlačidle používanom pre vyvolanie funkcie 
vyhľadávania a zoznamu výsledkov vyhľadávania.  Vaše používanie loga a názvu HP Autonomy musí byť v súlade 
s pokynmi spoločnosti HP Autonomy pre používanie obchodnej známky (kópia týchto pokynov vám bude 
poskytnutá po obdržaní písomnej žiadosti).   

 

10. Vývoz. Súhlasíte s tým, že bez príslušných licencií Spojených štátov amerických alebo inej zahraničnej vlády 
nebudete Produkty exportovať alebo reexportovať a nevykonáte žiadne operácie, ktoré by sa považovali za vývoz 
Produktov mimo jurisdikcie, kde ste ich nadobudli. 

 

11. Rozhodné právo a oznámenia.  Táto Zmluva sa pre všetky účely bude riadiť a vykladať v súlade s právnymi 
predpismi Slovenska a Európskej únie.  Použitie Konvencie Organizácie spojených národov o Zmluvách pri 
medzinárodnom predaji tovarov je týmto špecificky vylúčené.  Všetky oznámenia požadované podľa tejto Zmluvy 
musia byť podané písomne a budú sa považovať za dané okamihom ich doručenia.  Všetky oznámenia musia byť 
doručené Právnemu oddeleniu druhej zmluvnej strany na vyššie uvedenú adresu.  

 

12. Všeobecne.  Táto Zmluva, vrátane všetkých Príloh obsahuje celú a úplnú dohodu zmluvných strán vo vzťahu k 
predmetu zmluvy a nie je možné ju meniť alebo dopĺňať inak, než písomnými dodatkami , ktoré sa budú výslovne 
odvolávať na túto Zmluvu a ktoré budú riadne podpísané oficiálnym zástupcom spoločnosti HP Autonomy. Táto 
Zmluva okrem toho nahrádza akékoľvek iné zmluvy s koncovými používateľmi software spoločnosti HP Autonomy, 
ktoré sú zahrnuté k akémukoľvek Produktu a nahrádza akékoľvek odchylne alebo dodatočné podmienky uvedené 
na objednávke od Zákazníka.  Táto Zmluva môže byť vyhotovená vo viacerých vyhotoveniach.  Ak sa zistí, že 
ľubovoľná časť tejto Zmluvy je neplatná a nevymožiteľná, táto skutočnosť nebude mať vplyv na platnosť alebo 
účinnosť Zmluvy, ktorá zostane naďalej platná a vymožiteľná v súlade s jej ustanoveniami.  Ak niektorá strana 
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nebude trvať na plnení niektorej povinnosti podľa tejto Zmluvy, táto skutočnosť sa nebude považovať za vzdanie sa 
práva požadovať splnenie tejto povinnosti alebo akýchkoľvek iných povinností.  

 

13. Definície vzťahujúce sa na túto zmluvu a jej časti: 

Aplikácia: Softwarový aplikačný program, vrátane obsahu a údajov, ktoré vlastníte alebo na ktoré vlastníte licenciu 
od tretích osôb, ktorý je určený pre vaše vlastné používanie, bol vami vyvinutý s použitím HP Autonomy Toolkit 
Software a spúšťa Run-Time Software na vykonanie vyhľadávania, načítania dát alebo inú funkciu HP Autonomy 
Toolkit Software tak, ako je popísané v predmete kúpnej zmluvy.  Aplikácia nesmie poskytovať priamy alebo voľný 
prístup k vývojárským funkciám Vývojového software.  Aplikácia smie pristupovať, modifikovať alebo manipulovať 
iba tie Kolekcie, ktoré Aplikácia vytvorí.  Aplikácia musí predstavovať významné funkčné a hodnotové vylepšenie 
Produktu tak, aby primárny dôvod pre prístup k Aplikácii bol iný, než získanie práva na využívanie funkcionality 
Produktu zahrnutého do Aplikácie.  

Klient: samostatný počítač, na ktorom (i) je uložený HP Autonomy Toolkit Software na miestnom úložnom 
zariadení, alebo ktorý používa HP Autonomy Toolkit Software v lokálnej pamäti a (ii) ktorý je súčasne používaný iba 
jednou osobou.  

Kolekcie: dátové štruktúry a indexy vytvorené HP Autonomy Toolkit Software, ktoré sú potrebné na činnosť Run-
Time Software.  

CPU: jedna centrálna procesorová jednotka na počítači.  

Databáza: každý súbor tabuliek sa nazýva Databáza. Databáza je štruktúrovaná zbierka podobných dát.  Medzi 
príklady patria SQL databázy, databázy Lotus Notes, verejné a privátne zložky Microsoft a úložiská pre dokument 
manažment.  

Vývojár: Osoba zamestnaná vami, ktorá má povolenie Používať a pristupovať k funkciám Vývojového software za 
účelom vývoja a správy Aplikácie, bez ohľadu na to, či táto osoba v ľubovoľný okamih skutočne používa alebo 
pristupuje k HP Autonomy Toolkit Software.  

Vývojový software: nástroj a iné časti HP Autonomy Toolkit Software (vrátane kódu LIBVDL(#).LIB and LIBVDL(#).a 
im obdobné), ktoré sa používajú na integráciu Run-Time Software do Aplikácie a umožňujú Run-Time Software 
vykonávať funkcie vyhľadávania, získavania dát a iné funkcie v rámci Aplikácie.  

Dokumentácia: dokumentácie, inštrukcie a užívateľské príručky, vrátane ich aktualizácií, ktoré sa týkajú Produktu, 
či už vytlačené alebo v elektronickej forme, ktoré vám boli poskytnuté pre účely tejto Zmluvy.  

Documents: Pre účely tejto zmluvy je Dokument definovaný ako email, tweet, SMS, databázový záznam alebo 
textový document, alebo sekcia dokumentu alebo strana alebo strana z viacstranového dokumentu alebo 
jednostranový dokument (napr. strana pdf alebo doc formát súboru). Za Dokument sa nepovažuje taký dokument, 
ktorý v sebe spája obsah z viacerých samostaných Dokumentov. 

Non-Production Use: vývoj, quality assurance, testovanie a disaster recovery použitie. 

On-line služba: Akákoľvek služba dial-up, služba vzdialeného prístupu, interaktívna, Internetová alebo iná on-line 
služba alebo webová stránka podporovaná jedným alebo viacerými servermi.  

Produkt(y): počítačový software vo forme objektového kódu, ktorý spoločnosť HP Autonomy vlastní alebo ku 
ktorému je oprávnená udeliť vám licenciu podľa tejto zmluvy, vrátane HP Autonomy Toolkit Software (Vývojový 
software a Run-Time Software), ktorý je určený na používanie v spojení s Aplikáciou alebo Aplikačným software HP 
Autonomy.  Konkrétne Produkty HP Autonomy sú vymenované v predmete kúpnej zmluvy.  

Run-Time Software: Časť HP Autonomy Toolkit Software, ktorá musí byť integrovaná do Aplikácie, aby táto mohla 
vykonávať funkcie vyhľadávania, načítavania dát a iné funkcie HP Autonomy Toolkit Software.  

Servery: Maximálny počet počítačových zariadení fungujúcich ako server pre sieť vzájomne prepojených počítačov, 
či už v rámci podniku alebo iného webového, intranetového alebo internetového prostredia, v ktorom môžu byť 
Produkty nainštalované alebo v ktorom je k nim možný prístup.  



20 

 

Užívateľ:  Osoba, oprávnená držiteľom licencie príslušného Produktu používať alebo pristupovať k funkciám 
príslušného Produktu, bez ohľadu na to, či táto osoba v ľubovoľný okamih skutočne používa alebo pristupuje 
k danému Produktu.  Bolo dohodnuté, že vyššie uvedené ustanovenia sa stanú účinné dátumom kedy sa stane 
účinná kúpna zmluva ("dátum účinnosti"). 
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14. PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE PODPORY K SOFTWARE HP AUTONOMY 

 

Pre všetkých držiteľov licencie, ktorí si zakúpia údržbové služby poskytuje spoločnosť HP Autonomy podporu vo forme Opravy 
chýb, Aktualizácií software a Telefonickej linky podpory (ďalej len "Údržbové služby"). Pre podporovaný Produkt sa Údržbové 
služby poskytujú iba pre (i) aktuálnu verziu Produktu, (ii) bezprostredne predchádzajúcu verziu Produktu a (iii) akúkoľvek inú 
verziu Produktu po dobu jedného roka po ukončení obdobia, kedy bol všeobecne k dispozícii. Po uplynutí tejto doby nebude mať 
spoločnosť HP Autonomy žiadnu povinnosť poskytovať podporu k danej verzii, ak nebude dohodnuté inak v osobitnej písomnej 
zmluve medzi zmluvnými stranami.  Prvým dátumom účinnosti Údržbových služieb je dátum, kedy Vám bude Produkt dodaný. 
Požiadavky na služby technickej podpory zašle poverená osoba  objednávateľa emailom na support@veri2.sk a dodávateľ 
potvrdí emailom prevzatie požiadavky do 24 hodín v pracovných dňoch a začne pracovať na odstránení problému. 

 

POPIS SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH POČAS ÚDRŽBOVÉHO OBDOBIA 

 

A) Opravy chýb. Doplňujúco k záručným záväzkom a bez ich obmedzenia je spoločnosť HP Autonomy povinná vyvíjať 
ekonomicky primerané úsilie o nápravu akýchkoľvek chýb, ktoré budú Vami ohlásené v súčasnom nezmenenom vydaní 
príslušného Produktu v súlade s úrovňou priority, ktorá bude takejto chybe priradená spoločnosťou HP Autonomy. Ak ohlásená 
chyba spôsobí, že Produkt nebude funkčný, alebo ak bude vo Vašom oznámení podanom spoločnosti HP Autonomy uvedené, že 
ohlásená chyba je dôležitá a podstatná pre používanie Produktu, bude spoločnosť HP Autonomy vyvíjať ekonomicky primerané 
úsilie o to, aby danú chybu odstránila alebo aby poskytla softwarovú záplatu alebo túto chybu inak obišla.  Beriete na vedomie, 
že nie všetky ohlásené chyby bude možné odstrániť.  

 

B) Aktualizácie software.  HP Autonomy poskytne bez ďalších dodatočných nákladov jednu (1) kópiu všetkých uverejnených 
revízií vytlačenej dokumentácie a jednu (1) kópiu alebo povolenie kopírovať nové vydania Produktu, ktoré spoločnosťou HP 
Autonomy nie sú označené ako nové produkty, za ktoré účtuje osobitný poplatok.  HP Autonomy môže na základe vlastného 
uváženia modifikovať Produkt a dodať Aktualizácie software, ktoré môžu pridávať a/alebo eliminovať existujúce vlastnosti, 
funkcie, prevádzkové prostredie a/alebo hardwarové platformy pre Produkt.  V prípade eliminácie existujúcich vlastností, 
funkcií, prevádzkového prostredia a/alebo hardwarových platforiem, ktoré nie je iba nepodstatné, môžete ukončiť zmluvu vo 
vzťahu k údržbovým službám podaním písomnej výpovede s pätnásťdňovou výpovednou lehotou.  

 

C) Telefonická podpora.  HP Autonomy poskytuje telefonickú asistenciu všetkým držiteľom licencie, ktorí si zakúpili Údržbové 
služby.  Prevádzková doba pre Telefonickú linku podpory je pondelok až piatok (s výnimkou sviatkov) od 9.00 do 17.30 
nemeckého času na telefónnych číslach ++49 6026 971077 alebo vo VERI2 na  02/4363 4254. HP Autonomy vás bude informovať 
o akýchkoľvek zmenách týchto hodín alebo telefónnych čísel.  Podporný personál spoločnosti HP Autonomy je k dispozícii, aby 
vám zodpovedal otázky týkajúce sa podporovaných produktov HP Autonomy a ich fungovania v spojení s kompatibilnými 
hardwarovými systémami.  

Asistencia pri vývoji zákazníckych aplikácií pre produkty HP Autonomy nie je zahrnutá v štandardnej telefonickej podpore.  Ak 
máte záujem o takúto podporu, tá je k dispozícii prostredníctvom konzultačnej skupiny HP Autonomy za aktuálne platné 
konzultačné sadzby.  

 

ÚROVNE PRIORITY PRI RIEŠENÍ CHÝB  

 

Pri poskytovaní Údržbových služieb prideľuje spoločnosť HP Autonomy problémom ohláseným držiteľmi licencie rôzne úrovne 
priority.  

 

A) Chyby priority I. 

 

Popis: Chyby programu, ktoré bránia tomu, aby niektorá funkcia alebo proces spĺňal funkčnú špecifikáciu a ktoré výrazným 
spôsobom ovplyvňujú celkový výkon funkcie alebo procesu a nie je známe žiadne riešenie tejto chyby. Odpoveď spoločnosti HP 
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Autonomy: HP Autonomy promptne vykoná nasledovné kroky: (1) vyčlení svojich senior inžinierov, aby chybu napravili; (2) 
oznámi vyššiemu manažmentu spoločnosti HP Autonomy, že boli ohlásené takéto chyby a že sú vykonávané kroky na ich 
odstránenie; (3) bude vám poskytovať pravidelné hlásenia o stave riešenia; (4) začne práce na tom, aby vám poskytla dočasné 
riešenie do doby, kým bude k dispozícii konečné riešenie; (5) poskytne konečné riešenie ihneď, ako bude k dispozícii.  

 

B) Chyby priority II. 

 

Popis: Chyby programu, ktoré bránia tomu, aby niektorá funkcia alebo proces spĺňal funkčnú špecifikáciu, ale na ktoré existuje 
primerané dočasné riešenie.  Odpoveď spoločnosti HP Autonomy: HP Autonomy vám poskytne dočasné riešenie a bude vyvíjať 
ekonomicky primerané úsilie o to, aby riešenie chyby zahrnula do nasledujúcej údržbovej aktualizácie software.  

 

C) Chyby priority III. 

 

Popis: Chyby programu, ktoré bránia tomu, aby niektorá časť funkcie spĺňala funkčnú špecifikáciu, čo však nemá podstatný vplyv 
na funkciu ako celok.  

Odpoveď spoločnosti HP Autonomy: HP Autonomy môže zahrnúť riešenie chyby do nasledujúcej rozsiahlej aktualizácie 
Produktu.  
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15. Špecifikácia licencie k IDOL Sever licencii a VERI2 Server licencii 

Táto špecifikácia licencie predstavuje dohodu zmluvných strán o úprave podmienok dohodnutých v licenčnej 
zmluve. Ak sa v tejto špecifikácii licencie nachádzajú akékoľvek ustanovenia odlišné od licenčnej zmluvy, tieto 
ustanovenia špecifikácie majú prednosť pred licenčnou zmluvou bez výnimky. Táto špecifikácia licencie má povahu 
dodatku k licenčnej zmluve. Podmienky dohodnuté v tejto špecifikácií určujú v rámci licenčnej zmluvy rozsah, 
funkcionalitu a spôsob použitia. Pokiaľ sa v špecifikácii licencie používa pojem „Koncový užívateľ“ alebo „Užívateľ“ 
má sa tým sa mysli spoločnosť TENDER MEDIA GROUP s.r.o. ako Agent. Pokiaľ sa v špecifikácii licencie používa 
pojem „Dedikovaný po/užívateľ“ má sa tým na mysli Národné osvetové centrum.  

  

Licencia VERI2 server a IDOL Server pre CAIR 

1. Užívateľ : Tender Media Group s.r.o. 

2. Softvér : 1. IDOL  Server  licenciou pre:  

(i) Agents 

(ii) Categorisation  

(iii) Mailing 

(iv) Clustering 

(v) Hyperlinking  

(vi) Retrieval - Advanced  

(vii) Retrieval - Standard  

(viii) Retrieval - Lite  

(ix) Retrieval - Parametric  

(x) Spelling correction  

(xi) Summarisation 

(xii) Highlighting 

(xiii) Synonym  

Konektory pre použitie s  IDOL serverom: 

(i) Filesystem 

Extra: 

(i) Failover /Distribution  

(ii) Distribution Modules 

(iii) IAS  

(iv) ACI API 

2. Veri2 server: 

(i) Entity Extraction Add on 

(ii) Thesaurus Classifier 

(iii) Harvesting Indexer 
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(iv) Image Server Connector 

 

3. IDOL Server a Veri2 server môže komunikovať s 

nasledovnými komponentami CAIR: 

(i) Modul Portál Kultúry (PK) 

(ii) Aplikácia na správu obsahu (DRK) 

(iii) Národný Register Kultúrnych Objektov 

(NRKO) 

(iv) Národný Register Digitálnych Objektov 

(NRDO) 

(v) Národný Register Digitalizáci (NRD) 

(vi) Národný Register Autorských Práv 

(NRAP) 

(vii) AiO - All In One ako súčasť Národného 

Agregátora (NA) 

(viii) Riadiace a Dohľadové Centrum (RDC) 

 

3. Jazyk : Slovenský, anglický 

4. Platforma : Windows alebo Linux 

5. Počet inštalácií na platformu : Jedna z uvedených platforiem pre softvér uvedený vyššie 

6. Použitie : Licencia pre Ministerstvo kultúry SR; Národné osvetové 

centrum (ďalej len “NOC”) ktoré získava, zhromažduje, 

vytvára, ukladá a sprístupňuje informácie na websídlach 

http://www.nocka.sk , www.slovakiana.sk, www.kultura.sk o 

kultúrnom alebo historickom dedičstve Slovenska – National 

Heritage z pamäťových a fondových inštitúcií v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR a iných 

organizácií, ktoré sa venujú kultúrnemu alebo historickému 

dedičstvu. 

Systém bude poskytovať 5 hlavných služieb dostupných on-

line: 

 sprístupnenie a publikovanie 

 vyhľadávanie ( jednoduché, rozšírené) 

 objavovanie a navigácia 

 uloženie vyhľadávania, triedenie podľa zvolených 
slov, neskoršie prezeranie 

 poskytovanie ďalších detailov, prezeranie objektov v 
pôvodnom kontexte a súvisiaceho obsahu 

  

Použitie sa poskytuje pre služby informačného systému (v 

rámci národného projektu CAIR -10/2013-D1 NP7 Centrálna 

http://www.nocka.sk/
http://www.slovakiana.sk/
http://www.kultura.sk/
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aplikačná infraštruktúra a registratúra, kód ITMS 

21120120005) (ďalej len “Projekt”). Služby informačného 

systému budú poskytované všetkým jeho návštevníkom alebo 

partnerom. Používatelia môžu pristupovať k licencovaným  

doménam koncového používateľa alebo dedikovaného 

užívateľa zdarma alebo za poplatok cez nižšie uvedené v 

bode 7 tejto špecifikácie známe domény. 

Takéto použitie je určené a limitované na koncového alebo 

dedikovaného užívateľa a nevzťahuje sa na iné vládne 

organizácie a ministerstvá a je limitované počtom 

dokumentov uvedených v tejto špecifikácii. 

Všetky prístupy k funkcionalitám softvéru uvedeného v tejto 

špecifikácií budú cez uživateľský interface uvedený v tejto 

špecifikácií. V žiadnom prípade nebude softvér používaný pre 

poskytovanie hociakého vyhľadávania, kategorizácie alebo 

rešeršných účelov alebo komerčných cieľov, mimo tých, ktoré 

sú uvedené v tejto špecifikácií. Uživateľ nebude komukoľvek 

poskytovať prístup k knižnici vývojových nástrojov, alebo 

priamy prístup k funkciam a vlastnostiam softvéru, mimo tých, 

ktoré sú uvedené v tejto špecifikácií. 

V kúpnej cene za Licencie VERI2 server a IDOL Server pre 

CAIR je obsiahnuté aj zabezpečenie a poskytnutie podpory a 

údržby (support a maintenance) spoločnosťou HP Autonomy 

na prvý rok používania Licencie IDOL Server pre CAIR.  

7. On-line service, doména  http://www.nocka.sk, www.slovakiana.sk, www.kultura.sk 

8. Počet dokumentov : 5 000 000 (5 miliónov) 

9. Territórium inštalácie : Slovensko 

10. Technický kontakt 

používateľa 

: Meno: Jozef Putiš 

Telef: +421-2-204 71 212 

E-mail: cair@nocka.sk  

11. Dodacia adresa : Može byť elektronicky cez Internet alebo v sídle uživateľa 

12. Typ licencie : Trvalá/Perpetual v súlade s podmienkami licenčnej zmluvy 

13. Number of Content Seats   8 Content Engines seats: S ohľadom na softvér IDOL Server, 
IDOL je zväzok samostatných modulov (Content, Community, 
Category, Index Server, Dish,...) kde každý modul obsahuje 
určité funkcie. Funkcie sú zapnuté v každom module podľa 
licencie uvedené v tejto špecifikácií licencie zákazníka (NOC). 
Štandardne každá "Instancia" IDOL Serveru obsahuje 2 
Content komponenty ("Content Seats ") a 1 z každej inej 
komponenty (všetky dohromady, "Instancia"). Avšak, 
množstvo týchto komponentov v každej Instancii sa môže 
meniť v závislosti na potrebách zákazníka, ale sú obmedzené 
a limitované, ako je podrobnejšie popísané v tejto špecifikácií 
licencie (napr. obmedzenie počtu, dokumentov, užívateľov , 
objemu dát, a pod).  

http://www.nocka.sk/
http://www.slovakiana.sk/
http://www.kultura.sk/
mailto:cair@nocka.sk
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Zákazník (NOC) si pre náročnejšie prostredie a podmienky 
môže požiadať o ďalší „Content Seats“ engine pre 
dosiahnutie extra výpočtového výkonu (procesorového 
výkonu) IDOLu. 
 

14. Production /Non-Production 

 

 

 

 

 Production &Non-Production 

 

 

 

15. Požiadavka: Privolanie na služby 

 

Formulár: HP/PS 

Názov problému   

Softvér/riešenie/aplikácia   

Útvar   

Kontaktná osoba   

Telefón Kontaktnej osoby   

Email kontaktnej osoby   
Podrobný popis problému 
Možnosť vložiť PrintScreen chybového 

hlásenia alebo problému 

  

 

 

 

 

 
Poznámky   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Podpis, Poskytovateľa 

Miesto: Bratislava  

dátum: _______________________ 

 

 

 

Podpis, Zákazníka -  držiteľa licencie 

Miesto,  

dátum: _______________________ 

 



 

2th
 December 2013 

 

 

Narodne osvetove centrum SR  
Nám. SNP č. 12 
812 34 Bratislava 1 
Slovak Republic   

 
 
 
Dear Sirs,   

VERI2 s.r.o. Sabinovska 14, Bratislava ("Veri2") is an authorised Value Added Reseller of 
the HP Autonomy suite of software (including text search and retrieval) in Slovakia. 

The agreement between Veri2 and HP Autonomy allows Veri2 to distribute, sale, localise to 
Slovak, develop, train and provide first and second level support for HP Autonomy product 
installations in Slovakia. 

Veri2 is a valued partner of HP Autonomy in the Slovak Republic with fully trained technical 
personnel and long term experience in Slovakia. As at the date of this Letter, Veri2 is the 
exclusive partner for the licensing of HP Autonomy software products to Narodne osvetove 
centrum SR. 

 

Signed in Cambridge, 
 
 
 
 
 
   

Ian Black 

VP Sales Operations  

Hewlett Packard Ltd 

 

 

cc: Mr. Richard Salanic  

Veri2 s.r.o.  

DocuSign Envelope ID: 5A8A7318-F07F-4E05-A73F-9746BBBB6099

https://www.docusign.net/Member/DocuSignTrust.aspx?veid=qMAypTG5ap%2bSpO%2b2bq17kPR%2bbCAXtyF5T985ob0zN2%2fPydOd65ic1DUR980S5U94&vdid=qWVklH%2fWYdyPPhWMe2did6%2b55Hyq3BeYE1OibyU6CxwRTOyARD5IrZ6iITf6HRCN&vsig=2ewdxppIEGZ86AVir0WgUA1I9EOyYlWs7buPi6K6OUhoBU%2bcc7qjvFUH4a91aCN5


Sabinovská 14 

821 02 Bratislava  

Slovakia 
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