
Z M L U V A O P O S K Y T N U T Í S L U Ž I E B 
podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

medzi: 

Objednávateľ: 

Sídlo 

ICO 

DIČ 

Zastúpený 

Bankové spojenie 

Číslo účtu 

Úrad pre verejné obstarávanie 

Dunajská 683P.O.BOX 58 

820 04 Bratislava 24 

Slovenská republika 

31 797 903 

2021511008 

Ing. Marek Vladár, podpredseda úradu zastupujúci predsedu 
úradu 

Štátna pokladnica 

7000062756/8180 

(ďalej aj ako „Objednávateľ") 

a 

Poskytovateľ: Aglo Solutions s.r.o. 

Sídlo Šustekova 51, 851 04 Bratislava 

IČO 35 973 072 

DIČ 202 212 9714 

IČDPH SK 202 2Í2 9714 

Zastúpený Mgr. Michal Polaíi, konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie Tatra Banka 

Číslo účtu 

Zapísaný v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, oddiel sro, vložka 
číslo 38966/B 

(ďalej aj ako „Poskytovateľ") 

uzatvárajú túto zmluvu o poskytnutí služieb (ďalej len „zmluva"): 
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Článok I 

Predmet zmluvy 

1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa vytvoriť aplikáciu na zverejňovanie 
dokumentov z verejného obstarávania, tzv. Centrálny register dokumentov verejného 
obstarávania (CRDVO), službu podpory a údržby, správu testovacieho prostredia a služby 
ďalšieho rozvoja v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a záväzok 
Objednávateľa prijať poskytnuté plnenie Poskytovateľom a zaplatiť Poskytovateťovi cenu 
dohodnutú v tejto zmluve. 

Článok II 

Realizácia služieb 

2.1.Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ predloží Objednávateľovi do 7 kalendárnych 
dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmlvy prvotnú pilotnú verziu úvodnej stránky 
aplikácie na testovanie (Front -end), do ďalších 14 kalendárnych dní vykoná 
implementáciu celého diela a počas ďalších 7 dní vykoná opravy vyplývajúce 
z testovania. 

2.2.Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovanie služieb údržby a podpory, správa 
testovacieho prostredia a ďalší rozvoj bude realizovaný na základe písomných objednávok 
vystavených Objednávateľom, ktoré budú tvoriť prílohu k faktúre Poskytovateľa. 

2.3.Miestom dodania služieb je stanovené sídlo Objednávateľa: Dunajská 68, 820 04 
Bratislava. 

Článok m 

Cena 

3.1.Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za poskytovanie služieb je určená v súlade so 
zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR 
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a v zmysle ponuky 
Poskytovateľa nasledovne: 

3.1.1. Cena za vytvorenie aplikácie je 12 864,00 EUR bez DPH, cena s DPH je 
15 436, 80 EUR. 

3.1.2. Cena za správu testovacieho prostredia je mesačne 175,00 EUR bez DPH, cena 
s DPH je 210,00 EUR. 

3.1.3. Cena za údržbu a podporu je mesačne 131,25 EUR bez DPH, cena s DPH je 
157,50 EUR. 

3.1.4. Cena za ďalší rozvoj (jednotková cena za človekohodinu) je 26,00 EUR bez 
DPH, cena s DPH je 31,20 EUR. 

3.2.V celkovej cene sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady (vrátane vedľajších 
nákladov ako napr. cestovné, ubytovanie a pod.), ktoré sú spojené s realizáciou služieb 
a primeraný zisk. Celková cena je nemenná počas celej doby platnosti zmluvy. 
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Článok IV 

Platobné podmienky 

4.1.Dohodnutú cenu uvedenú v článku III poukáže Objednávateľ na účet Poskytovateľa. 
Platobná povinnosť Objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho 
bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet Poskytovateľa. 

4.2.Zmluvné strany sa dohodli, že cena podľa článku III ods. 3.1.1. tejto zmluvy bude 
Objednávateľovi fakturovaná po dodaní služieb podľa článku II ods. 2.1. na základe 
Akceptačného protokolu podpísaného zmluvnými stranami. Akceptačný protokol bude 
podpísaný do 10 dní po ukončení testovania Objednávateľom a zapracovaní pripomienok 
Objednávateľa k predloženému predmetu zmluvy na základe výsledkov testovania 
Poskytovateľom. Objednávateľ má právo neodsúhlasiť Akceptačný protokol len 
v prípade, ak dodané výstupy nezodpovedajú formou alebo obsahom tomu, čo bolo 
dohodnuté v tejto zmluve. 

4.3.Akceptačný protokol bude tvoriť základ pre vystavenie faktúry Poskytovateľa a bude 
tvoriť prílohu k faktúre Poskytovateľa. 

4.4.Faktúra doručená Poskytovateľom Objednávateľovi musí spĺňať náležitosti daňového 
dokladu. Ak faktúra nespĺňa predpísané náležitosti, Objednávateľ faktúru vráti 
Poskytovateľovi na doplnenie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry neplynie. Nová 
lehota začína plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. 

4.5.Faktúry je Poskytovateľ povinný doručiť poštou alebo osobne na adresu Objednávateľa. 

4.6.Objednávate]' je povinný zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu za preukázateľne 
poskytnuté služby na základe predloženej faktúry do 30 dní odo dňa jej doručenia 
Objednávateľovi. 

4.7.0bjednávateľ neposkytne preddavok. 

4.8.V prípade omeškania zaplatenia faktúry, si Poskytovateľ nebude uplatňovať nárok na úrok 
z omeškania, ak omeškanie bude spôsobené peňažným ústavom Objednávateľa. 

Článok V 

Doba platnosti zmluvy 

5.1.Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31. 12. 2011 alebo do vyčerpania finančného 
limitu pre zákazku s nízkou hodnotou do 30 000 EUR bez DPH. 

Článok VI 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1.Obidve zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie služieb budú navzájom 
spolupracovať a vyvinú maximálne úsilie a súčinnosť, aby bol predmet Zmluvy 
zrealizovaný v súlade so Zmluvou. 
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6.2. Poskytovateľ sa zaväzuje: 

6.2.1. realizovať predmet Zmluvy v rozsahu stanovenom v Prílohe č. 1 a v súlade 
s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, 

6.2.2. realizovať predmet Zmluvy v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a inými normami platnými v Slovenskej republike, 

6.2.3. postupovať pri plnení predmetu tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou 
a dodať predmet Zmluvy na základe informácií poskytnutých Objednávateľom 
podľa svojich najlepších schopností a v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, 

6.2.4. touto zmluvou poskytnúť objednávateľovi Časovo neobmedzený, nevýhradný 
súhlas na každé a akékoľvek použitie autorského diela ako celku i jeho 
jednotlivých Častí v neobmedzenom rozsahu a spôsobom, ktorý vyplýva 
z účelu, na ktorý je autorské dielo určené, vrátane možnosti jeho kopírovania, 
prekladania, prispôsobovania, modifikovania, upravovania, distribuovania, 
publikovania alebo prenášania a vrátane možnosti jeho použitia 
objednávateľom alebo osobami poverenými objednávateľom (licencia) t. j. 
poskytovateľ udelí objednávateľovi výslovný súhlas na udelenie sublicencie 
pre akékoľvek tretie osoby. Objednávateľ je však oprávnený udeliť súhlas na 
každé a akékoľvek použitie autorského diela tretej osobe (sublicenciu), 
prípadne postúpiť licenciu tretej osobe aj bez výslovného písomného súhlasu 
poskytovateľa. Odmena za udelenie licencie ako aj iné nároky poskytovateľa z 
práva priemyselného a iného duševného vlastníctva je zahrnutá v cene, 

6.2.5. a zároveň ručí, že k jednotlivým plneniam (vrátane ich akýchkoľvek súčastí 
zahŕňajúcich najmä, avšak nielen software) dodaným, poskytnutým, 
vykonaným a/alebo vytvoreným poskytovateľom, subdodávateľom alebo 
tretími osobami pre objednávateľa má a/alebo vykonáva autorské práva a/alebo 
práva priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva; a/alebo má a/alebo 
vykonáva právo na ich používanie na základe licencií udelených mu tretími 
osobami, ktoré k nim majú a/alebo vykonávajú autorské práva a/alebo práva 
priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva. Poskytovateľ súčasne 
udeľuje objednávateľovi, k vyššie uvedeným plneniam (vrátane ich 
akýchkoľvek súčastí zahŕňajúcich najmä, avšak nielen software), ku ktorým 
má a/alebo vykonáva poskytovateľ právo na ich používanie na základe licencií 
udelených mu tretími osobami, právo na ich používanie objednávateľom 
v súlade, v rozsahu, spôsobom a za ďalších podmienok, za ktorých boli tieto 
plnenia dodané/poskytnuté poskytovateľovi tretími osobami, 

6.2.6. v prípade, že si akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov poskytovateľa 
a/alebo subdodávateľov, uplatní akýkoľvek nárok proti objednávateľovi 
z titulu porušenia autorských práv a/alebo práv priemyselného a/alebo iného 
duševného vlastníctva tejto tretej osoby alebo akékoľvek iné nároky 
v akejkoľvek súvislosti so zmluvou: 

(a) bezodkladne obstarať na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto 
tretej osoby súhlas na používanie jednotlivých plnení dodaných, 
poskytnutých, vykonaných a/alebo vytvorených poskytovateľom, 
subdodávateľom alebo tretími osobami pre objednávateľa, alebo upraviť 
jednotlivé plnenie(a) dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené 
poskytovateľom, subdodávateľom alebo tretími osobami pre 
objednávateľa, tak aby už ďalej neporušovali autorské práva a/alebo 
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práva priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva tretej osoby, 
alebo nahradiť jednotlivé plnenie(a) dodané, poskytnuté, vykonané 
a/alebo vytvorené poskytovateľom, subdodávateľom alebo tretími 
osobami pre objednávateľa rovnakými alebo aspoň takými plneniami, 
ktoré majú aspoň podstatne podobné kvalitatívne, operačné a technické 
parametre a funkčnosti; a 

(b) poskytnúť objednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť 
akékoľvek a všetky náklady a výdavky, ktoré vznikli/vzniknú 
objednávateľovi v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej 
osoby;a 

(c) nahradiť objednávateľovi akúkoľvek a všetku škodu, ktorá vznikne 
objednávateľovi v dôsledku uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej 
osoby, a to v plnej výške a bez akéhokoľvek obmedzenia, 

6.2.7. pred podpisom akceptačného protokolu alebo preberacieho protokolu 
zmluvnými stranami dodať objednávateľovi na základe jej žiadosti 
najaktuálnejšiu verziu komentovaných zdrojových kódov a dátového modulu 
k tovaru a/alebo službe, ktoré môže objednávateľ následne bez akéhokoľvek 
časového a vecného obmedzenia použiť (vrátane možnosti ich dekompilácie 
a akýchkoľvek iných spôsobov úpravy), 

6.2.8. pokiaľ použije na dielčie dodávky predmetu zmluvy ďalších čiastkových 
dodávateľov (ďalej len subdodávatelia) oznámiť zoznam týchto subdodávateľov 
objednávateľovi ešte pred podpisom zmluvy. V prípade, že niektorý zo 
subdodávateľov nie je v okamihu podpisu zmluvy známy a vstúpi do procesu 
realizácie diela, resp. služby v priebehu plnenia predmetu zmluvy, musí byť 
tento subdodávateľ odsúhlasený formou dodatku k zmluve. 

6.3.Body 6.2.4 až 6.2.6 ČI. VI sa vzťahujú na celkové dielo okrem redakčného systému, 
ktorého licenčná zmluva je prílohou číslo 2 tejto zmluvy, 

6.4.Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi všetky potrebné dokumenty 
a závažné informácie preukázateľne požadované Poskytovateľom pre včasnú realizáciu 
služieb a zabezpečiť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť. 

6.5.Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, ktoré si zmluvné strany navzájom 
poskytnú sú dôverného charakteru a bez písomného súhlasu zmluvných strán sa nemôžu 
poskytnúť tretím osobám, okrem prípadu, ak im takáto povinnosť zverejnenia vyplýva zo 
zákona alebo z rozhodnutie príslušného štátneho orgánu. Zmluvné strany sa zaväzujú 
dodržiavať povinnosti podľa tohto bodu aj po zániku tejto zmluvy. 

6.6.Za dôverné informácie sa považujú najmä informácie obchodnej, marketingovej, finančnej 
alebo organizačnej povahy, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú realizácie služieb. 

6.7.0bidve zmluvné strany súhlasia s tým, že budú komunikovať aj prostredníctvom 
elektronickej pošty uvedomujúc si, že výmena informácií v tejto forme nesie riziko 
prezradenia dôverných informácií neautorizovaným osobám. Za účelom minimalizácie 
tohto rizika obe Zmluvné strany súhlasia so šifrovaním dát prenášaných elektronickou 
poštou od Poskytovateľa k Objednávateľovi a naopak, pokiaľ o to ktorákoľvek zo 
Zmluvných strán požiada. Na šifrovanie údajov budú Zmluvné strany používať produkt 
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WinZip. Heslo musí mať minimálne 8 znakov a musí byť dohodnuté, vrátane spôsobu 
jeho používania, zodpovednými osobami oboch strán, určených v článku VII tejto 
Zmluvy. Ak by Objednávateľovi resp. Poskytovateľovi vznikla akákoľvek škoda 
v dôsledku tejto skutočnosti, druhá Zmluvná strana nenesie žiadnu zodpovednosť 
za prípadnú škodu. 

Článok VH 

Zodpovedné osoby 

7.1.Zodpovednou osobou za Poskytovateľa je ctorý bude zodpovedný 
za celkové riadenie a realizáciu služieb zo strany Poskytovateľa a bude zastihnuteľný 
v pracovných dňoch v čase od 8:30 hod. do 16:30 hod. na tel. čísle 02/20633212 a e-mail: 

7.2.Zodpovednou osobou za Objednávateľa je " , ktorý bude zodpovedný 
za celkové riadenie a realizáciu služieb zo strany Poskytovateľa a bude zastihnuteľný 
v pracovných dňoch v čase od 8:30 hod. do 16:30 hod. na tel. čísle02/50264234 a e-mail: 

Článok VIII 
Omeškanie zmluvných strán 

8.1.Pri omeškaní Poskytovateľa s realizáciou Služieb (s výnimkou článku X ods. 10.3. tejto 
Zmluvy) alebo v dôsledku porušenia jeho zmluvných povinností má Objednávateľ nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % za každý deň omeškania z celkovej ceny s DPH. 

8.2.Pri omeškám Objednávateľa s plnením povinností tejto Zmluvy podľa (s výnimkou Článku 
X ods. 10.3. tejto Zmluvy) alebo v dôsledku porušenia jeho zmluvných povinností má 
Poskytovateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % za každý deň omeškania 
z celkovej ceny bez DPH. 

8.3.Ak sa počas plnenia Zmluvy Poskytovateľ stretne s okolnosťami ohrozujúcimi včasnú 
realizáciu služieb, Poskytovateľ ihneď písomne oznámi Objednávateľovi takú skutočnosť, 
spolu s predpokladanou dĺžkou trvania oneskorenia a jeho príčinou(-ami). 

Článok IX 
Ukončenie zmluvy 

9.1.Táto zmluva zanikne uplynutím doby, písomnou dohodou zmluvných strán, písomnou 
výpovednou alebo písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou. 

9.2.V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z 
plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu 
zániku zmluvy dohodou. 

9.3.Objednávateľ môže vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 2 
mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci 
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v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí mať písomnú 
formu. Účinky výpovede nastávajú dňom uplynutia výpovednej doby. 

9.4.0bjednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť : 

9.4.1. ak Poskytovateľ koná v rozpore s touto zmluvou, súťažnými podkladmi, 
právnymi predpismi a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho 
následky v určenej lehote neodstráni, 

9.4.2. ak Poskytovateľ hoci z nedbanlivosti poruší túto zmluvu podstatným 
spôsobom; za podstatné porušenie sa považuje, ak po prvom písomnom 
upozornení Objednávateľom Poskytovateľ naďalej vykonáva predmet zmluvy 
v rozpore so svojimi povinnosťami ustanovenými v zmluve, alebo v rozpore 
s podobným vymedzením predmetu zmluvy, 

9.4.3. ak Poskytovateľ hoci z nedbanlivosti opakovane poruší túto zmluvu 
nepodstatným spôsobom; opakovaným porušením zmluvy sa rozumie 
porušenie zmluvy dva a viackrát, 

9.4.4. ak Poskytovateľ bez predchádzajúceho upozornenia zmení právnu formu, 

9.4.5. ak je na Poskytovateľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, exekúciu, výkon 
rozhodnutia, alebo ak je Poskytovateľ v likvidácii, alebo ak bol podaný návrh 
na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak bolo zastavené konkurzné konanie 
pre nedosíatku majetku, 

9.5.Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť skutočnosti uvedené v bodoch 9.4.4. a 9.4.5. 
Objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak 
neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto 
povinnosti. 

9.6.Poskytovateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť len v prípade, ak: 

9.6.1. je Objednávateľ v omeškaní s plnením si svojich povinností a svoje povinnosti 
si nesplnil ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej druhou stranou, 
alebo 

9.6.2. Objednávateľ napriek písomnej výzve Poskytovateľa neposkytne potrebnú 
súčinnosť v primeranej dobe, 

9.7. Právny úkon odstúpenia od zmluvy musí konajúca zmluvná strana urobiť v písomnej 
forme a druhej zmluvnej strane doručiť doporučenou listovou zásielkou, alebo zásielkou 
do vlastných rúk jej štatutárneho zástupcu. Dôvody uvedené v takto doručenom 
odstúpení musia byť Špecifikované a ak Objednávateľ o to požiada, doložené 
Poskytovateľom listinnými dôkazmi tak, aby ich nebolo možné zameniť s inými 
dôvodmi. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy 
druhej zmluvnej strane. 

Článok X 
v 

Ďalšie ustanovenia 

10.1.Komunikačným jazykom medzi Objednávateľom a Poskytovateľom pri plnení predmetu 
tejto Zmluvy je slovenský jazyk, pričom v slovenskom jazyku budú aj všetky písomné 
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materiály vypracované Poskytovateľom pri plnení predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ 
nebude určené inak. 

10.2. V prípade, že sa vyskytnú udalosti, ktoré jednému alebo obom partnerom čiastočne alebo 
úplne znemožnia plnenie ich povinností podľa tejto zmluvy, sú povinní sa o tom písomne 
informovať do 7 dní od vzniku okolností brániacich plneniu podľa tejto zmluvy 
a spoločne podniknúť kroky k ich prekonaniu. Nesplnenie si tejto povinnosti zakladá 
nárok na náhradu škody pre tú stranu, ktorá sa porušenia tejto zmluvy v tomto bode 
nedopustila a právo na odstúpenia od tejto zmluvy. 

10.3.Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za porušenie zmluvy, ak je neplnenie jej 
povinností spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. O okolnosti vylučujúcej 
zodpovednosť je zmluvná strana informovať druhú stranu do 7 dní od jej vzniku. Účinky 
vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené len na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú 
tieto povinnosti spojené. 

10.4.Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť pretrvávajú po dobu 180 dní, nehľadiac na 
predĺženie lehoty na splnenie zmluvy, ktoré možno Poskytovateľovi z tohto dôvodu 
udeliť, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu vypovedať 
s jednomesačnou výpovednou dobou. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. 

10.5.Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. 

10.6.Náhrada škody v právnych vzťahoch založených touto zmluvou sa spravuje príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Článok XI 

Doručovanie 

11.1 .Doručením akýchkoľvek písomností na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou 
medzi zmluvnými stranami sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou na 
adresu zmluvnej strany uvedenej v záhlaví zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné 
doručenie príslušnou zmluvnou stranou. Za deň doručenia písomnosti sa pokladá aj deň, 
v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať 
alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, 
doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou 
zmluvnej strane, preukázateľne pracovníkom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa 
odsťahoval", „adresát je neznámy" alebo iná poznámka podobného významu, ak sa 
súčasne takáto poznámka zakladá na pravde. 

11.2.Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy na doručovanie 
zmluvných strán uvedené v záhlaví zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát 
písomnosti oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie 
písomností. 

11.3.V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe 
zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene 
adresy písomne informovať druhú zmluvnú stranu do 14 dní; v takomto prípade je pre 
doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane. 
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Článok XII 
Riešene sporov 

12.1.Táto zmluva sa riadi právnych poriadkom Slovenskej republiky. Spory týkajúce sa tejto 
zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. 
Ak nebude možné dospieť k dohode medzi zmluvnými stranami, budú vzájomné spory 
riešiť prostredníctvom príslušných súdov Slovenskej republiky. 

13.1.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

13.2.Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri 
rovnopisy a Poskytovateľ dva rovnopisy, to isté piati aj pre dodatky k tejto zmluve, ktoré 
budú zmluvnými stranami uzavreté po dobu jej platnosti. 

13.3.Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, pričom svoju vôľu uzavrieť 
zmluvu prejavili slobodne a vážne. Prehlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, 
ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

13.4.Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky a Príloha č. 2 
Licencia SysCom. 

13.5.Túto zmluvu vrátane jej príloh je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej 
dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť 
vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku. 

13.6.Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

13.7.Zmluvné strany berú plne na vedomie, že podľa § 10 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nieje ani zverejnenie zmluvy podľa 
§5a ods. 1. 

Za Poskytovateľa: 

Článok XIII 

Záverečné ustanovenia 

V Bratislave dňa : 19.05.2011. 

Ing. Marek Vladár 

podpredseda úradu 

zastupujúci predsedu úradu 

Mgr. Michal Polan, 

konateľ 
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