
Príloha č. 2 

Licencia SysCom 
Licencia pre redakčný systém SysCom 

udelená podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. 

Aglo Solutions s.r.o. 
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Príloha č. 2 

Článok 1 
Zmluvné strany 

Aglo Solutions, s.r.o. 

So sídlom: 
Zastúpená: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
Registrácia: 

Šusíekova 51, 854 01 Bratislava 
Mgr. Michal Polan, konateľ spoločnosti 
Tatra Banka, a,s. 

35 973 072 
v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, oddiel sro, vložka 
číslo 38966/B 

ďalej len poskytovateľ 

Úrad pre verejné obstarávanie 

So sídlom: 

Zastúpená: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
ÍČO: 

Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24, Slovenská 
republika 
Ing. Marek Vladár, podpredseda úradu zastupujúci predsedu 
úradu 
Štátna pokladnica 
7000062756/8180 
31 797 903 

ďalej len nadobúdateľ 
v 
Článok 2 

Predmet zmluvy 
1.1 Licenčná zmluva (ďalej len „licencia") je právne záväzná zmluva uzatvorená medzi 

nadobúdateľom diela a poskytovateľom. 
1.2 Inštaláciou a používaním diela používateľ súhlasí s tým, že je viazaný podmienkami 

licencie. Pokiaľ s podmienkami licencie nesúhlasí, nie je oprávnený dielo inštalovať ani 
používať. 

1.3 Licencia sa osobitne vzťahuje aj samostatnú súčasť diela - redakčný systém SysCom, 
pokiaľ je táto obsiahnutá v diele a tvorí jeho súčasť. 

Článok 3 
Definície 

3.1 Na účely tejto zmluvy sa rozumie: 
a) Autorským zákonom zákon NR SR č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach 

súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, 
prípadne iný právny predpis nahradzujúci tento zákon, 

b) dielom predmet dodávky (dielo) v zmysle príslušnej zmluvy o vytvorení diela, 
ktorej prílohou je táto licenčná zmluva, 
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c) nadobúdateľom osoba získavajúca práva z tejto licencie na základe príslušnej 
zmluvy o vytvorení diela, 

d) návštevníkom priamy a zvyčajne anonymný používateľ webovej lokality, 
e) prevádzkovým prostredím technické prostredie, v ktorom sa dielo zobrazuje 

konečnému užívateľovi, 
f) redakčným systémom SysCom (ďalej len „CMS SysCom") databázovo 

orientovaná aplikácia (softvér) naprogramovaná v jazyku PHP zhotoviteľom pre 
správu obsahu, dizajnu a implementovaných interaktívnych služieb na internetový 
(webových) stránkach, prístupná cez internetový prehliadač, ktorá je rozšíriteľná o 
tzv. moduly, alebo komponenty, ktoré vykonávajú špecifické úkony a tvoria 
neoddeliteľnú súčasť CMS SysCom; neoddeliteľnou súčasťou CMS SysCom sú 
všetky dodané súbory, databázové tabuľky a procedúry inštalované na webovej 
lokalite spolu s dodanou súvisiacou dokumentáciou; súčasťou CMS SysCom sa 
automaticky stávajú aj neskôr inštalované súbory rozširujúce pôvodnú funkčnosť 
CMS SysCom vytvorené poskytovateľom alebo jeho autorizovaným partnerom, 

g) technickým prostredím súhrn hardvérových a softvérových prostriedkov 
objednávateľa vytvárajúcich podmienky pre použitie diela, 

h) webovou lokalitou súbor webových stránok objednávateľa v rámci jednej domény 
umiestnených na webovom serveri. V prípade použitia viacerých domén (aliasov) 
zobrazuje lokalita rovnakú titulnú stránku. K stránkam webovej lokality sa 
pristupuje zo spoločného koreňového URL zvaného domovská stránka (z angl. 
homepage) a zvyčajne sú uložené na fyzicky rovnakom webovom serveri, 

i) webovou stránkou textovo a obrazovo spracovaný dokument (zvyčajne v jazyku 
HTML/XHTML) dostupný pomocou protokolu, ktorý prenáša informácie z 
webového servera za účelom zdieľania jeho obsahu prostredníctvom komunikačnej 
siete internet, pričom jeho obsah je dostupný prostredníctvom počítača s 
inštalovaným internetovým prehliadačom a pripojením do siete internet; môže v 
sebe obsahovať aj komunikačný kanál prostredníctvom ktorého je možné 
interaktívne zapájať návštevníka stránky tak, aby mohli buď prispievať rôznymi 
formami (napr. ankety, hlasovanie, diskusné fórum a pod.), generovať či 
vyhľadávať želaný obsah (napr. filtre, vyhľadávania, porovnávacie tabuľky a pod.), 
poskytnúť službu bez alebo za odplatu (napr. eShop, platené články, privátne zóny, 
chát, poradenské služby a pod.), alebo pasívnym spôsobom iba vyhľadať potrebné 
informácie alebo súbory, 

j) obsahom diela text, obrázky a iné súbory zobrazené ako súčasť web stránky. 
v 

Článok 4 
Licenčné podmienky 

4.1 Pre používanie CMS SysCom platia nasledujúce ustanovenia: 
4.1.1 časové obdobie platnosti licencie: neobmedzené (po dobu trvania majetkových 

práv v zmysle príslušných právnych predpisov) 
4.1.2 rozsah licencie: územne neobmedzený, vecne vymedzený nasledovne: 

a) nadobúdateľ je oprávnený pristupovať k administrátorskému rozhraniu CMS 
SysCom z neobmedzeného počtu klientských počítačov, 

b) nadobúdateľ je oprávnený vytvoriť prístupy pre neobmedzený počet používateľov 
CMS SysCom, 

c) nadobúdateľ je oprávnený poskytovať prístup kwebej lokalite prostredníctvom 
intemetového prehliadača pre neobmedzený počet návštevníkov webovej lokality, 
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d) nadobúdateľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom dekompilovať, rozkladať, 
alebo inak manipulovať CMS SysCom (uvedené neplatí v prípade existencie 
právoplatného právneho rozhodnutia povoľujúceho takúto činnosť), 

e) nadobúdateľ nie je oprávnený bez písomného povolenia poskytovateľa meniť 
existujúce alebo inštalovať iné softvérové súbory, ako súbory dodané spolu s 
dielom, 

4.1.3 spôsoby použitia CMS SysCom: 
a) rozširovanie a správa obsahu, dizajnu a interaktívnych služieb 1 webovej lokalite 
b) inštalovať a registrovať nové súbory rozširujúce funkčnosť CMS SysCom alebo 

priamo webovej lokality 
c) bez obmedzenia vytvárať záložné a inak nepoužívané kópie databázy a súborov 

patriacich k CMS SysCom umiestnených na fyzickom priestore na disku s cieľom 
predísť strate dát a súborov, 

d) vytvoriť testovacie prostredie neprístupné návštevníkom za účelom testovania 
funkčnosti softvéru a web sídla. 

4.1.4 počet oprávnených inštalácií CMS SysCom podľa tejto licencie: 1 (slovom 
jedna) 

4.1.5 licencia sa udeľuje ako nevýhradná. 
4.2 Nadobúdateľ má právo na inštaláciu akýchkoľvek softvérových súborov a nových 

modulov bez ohľadu na ich autora (poskytovateľa). Poskytovateľ zároveň tretej strane 
poskytne súčinnosť pri dosahovaní vzájomnej funkčnosti dodanej aplikácie (vrátane 
CMS SysCom) s inými softvérovými súbormi a novými modulmi poskytnutím 
aktuálnej dokumentácie k API rozhraniu CMS SysCom v elektronickej forme do 14 dní 
od jej vyžiadania . V takomto prípade sa bod 4.1.2 licencie neuplatňuje. 

4.3 Nadobúdateľ nie je oprávnený udeliť licenciu, sublicenciu ani akékoľvek iné 
oprávnenie (vrátane práva nájmu) tretej osobe. 

4.4 Odmena za licenciu je súčasťou zmluvy o dielo, ktorej prílohou je táto zmluva 
v 
Článok 5 

Prevod práva na inštaláciu a používanie softvéru 
5.1 Nadobúdateľ má právo písomnou zmluvou previesť túto licenciu výlučne bezodplatne a 

v jednom celku na inú osobu, pokiaľ táto osoba pristúpi k tejto licenčnej zmluve; 
zmluva musí obsahovať jednoznačné a bezvýhradné vyhlásenie nového nadobúdateľa o 
pristúpení k tejto licenčnej zmluve. 

5.2 Prevodom podľa predchádzajúceho odseku - doterajší používateľ stráca právo softvér 
ďalej používať a to akýmkoľvek spôsobom. 

v 
Článok 6 

Osobitné ustanovenia 
6.1 Poskytovateľ prehlasuje, že je oprávnenou osobou - vykonávateľom majetkových práv 

autorov, podieľajúcich sa na vytvorení tak diela ako celku ako aj CMS SysCom a v 
zmysle uvedeného je oprávnený licenciu tak, ako je špecifikovaná, udeliť. Poskytovateľ 
súčasne prehlasuje, že všetky nároky voči autorom má vyrovnané a že zodpovedá 
nadobúdateľovi za všetku skutočne vzniknutú škodu, ktorú by mu nepravdivosť 
takéhoto prehlásenia spôsobila. 
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6.2 Ak je predmetom diela aj CMS SysCom, poskytovateľ nezodpovedá za prípadné 
nároky autorov, ktorí pomocou poskytnutého CMS SysCom, zmenia, prepracujú, 
doplnia alebo akýmkoľvek iným spôsobom zasiahnu do diela, ak takýto zásah užíva 
autorskoprávnu ochranu (ide najmä o vizualizáciu, t. j. grafické prostredie a obsah 
webovej lokality vytvorené pomocou CMS SysCom; ustanovenia bodu 4.1.2 týmto nie 
sú dotknuté. 

6.3 Nie je dovolené vyhotovovať akékoľvek iné kópie diela a/ alebo CMS SysCom, ako 
stanovené touto zmluvou. Rovnako nie je dovolené vykonávať iné inštalácie, ako 
stanovené touto zmluvou. 

Článok 7 
Obmedzenie zodpovednosti 

7.1 V súlade splatnou právnou úpravou nie je poskytovateľ zodpovedný za akékoľvek 
priame, následné, alebo nepriame škody spôsobené 
a) nesprávnym používaním diela alebo jeho časti, alebo ich používaním v rozpore 

s touto licenčnou zmluvou, 
b) chybou prevádzkového alebo technického prostredia. 

7.2 V prípade poskytnutia CMS SysCom, poskytovateľ nie je zodpovedný ani za obsah 
diela umiestnený pomocou dodaného CMS SysCom na webovú lokalitu 
nadobúdateľom alebo ktoroukoľvek inou osobou majúcou prístup k na základe tejto 
licencie poskytnutému CMS SysCom. 

7.3 Ak je s dielom dodávaná sprievodná dokumentácia, za nesprávne používanie diela 
alebo jeho časti sa považuje aj používanie v rozpore s ňou; obdobne to platí pre prípad 
zaškolenia zodpovedných osôb nadobúdateľa. 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

8.1 Všetky nejasností, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami týkajúce sa právnych 
vzťahov definovaných v tejto zmluve a jej dodatkov budú v záujme predchádzaniu 
súdnych sporov najskôr riešené vzájomnou dohodou zmluvných strán. 

8.2 Táto zmluva môže byť písomne vypovedaná poskytovateľom v jednomesačnej 
výpovednej lehote, avšak len v prípade, že poskytovateľ zistí hrubé porušenie 
zmluvných podmienok licencie. 

Za Nadobúdateľa: Za Poskytovateľa: 

V Bratislave, d ň a / £ 05.2011 V Bratislave dňa : 19.05.2011. 

Ing. Marek Vladár Mgr. Michal Polan, 

podpredseda úradu 

zastupujúci predsedu úradu konateľ 

U 5 , U iusKkovi Ji 
solutlons ?5.104 Bra«»fm Ul.: 02/20633209 

ICO: 35 973 072 www.ígtc.̂  mail: inŕo<ť.> • 




