
ZMLUVA O SLUŽBÁCH Č. OVO2-2015/000646-004 
NADLIMITNÉHO ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA 

(ďalej len „ Zmluva") 
podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 

č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Objednávateľ: 
Sídlo: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Menom ktorého koná: 

uzavretá v nižšie uvedený deň medzi: 

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika 
00151866 
Štátna pokladnica, Bratislava 

Ing. Denisa Saková, PhD. 
Vedúca služobného úradu Ministerstva vnútra SR 
Na základe plnej moci č. p: KVSU-2012/000692-001 
zo dňa 15. mája 2012 

ďalej len „Objednávateľ" najednej strane 

Poskytovatel': 
Obchodné meno 
Sídlo 
Spoločnosť zapísaná v OR 
IČO 
IČDPH: 
DIČ 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
V mene ktorej konajú 

Obchodné meno 
Sídlo 
Spoločnosť zapísaná v OR 
IČO 
IC DPH 
DIČ 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
V mene ktorej koná 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
V mene ktorej koná: 

Slovák Telekom, a.s. 
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2081/B 
35 763 469 
SK2020273893 
2020273893 
Tatra banka, a.s. 

Ing. Miroslav Majoroš, generálny riaditeľ 
Ing. Ján Adamec, prokurista 
JUDr. Ján Pitoňák, prokurista 

ANASOFT APR, spol. s r.o. 
Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 6042/B 
31 361 552 
SK 2020345778 
2020345778 
Tatrabanka a.s. 

Ing. Stanislav Čekovský, konateľ 

Tlačová agentúra Slovenskej republiky 
Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 
31320414 
PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ 

ďalej len „Poskytovatel"' na druhej strane 
Objednávateľ a Poskytovatel' ďalej spolu tiež ako „Zmluvné strany" 



 
1 PREAMBULA 
1.1 Nadlimitné elektronické trhovisko bude novým efektívnym nástrojom na transparentné a plne elektronizované 

zadávanie nadlimitných zákaziek na dodávku bežne dostupných tovarov a poskytovanie bežne dostupných služieb 
ako rozšírenie Elektronického kontraktačného systému (ďalej len „ EKS“) poskytovaného vo forme služby 
Poskytovateľom pre Objednávateľa na základe Zmluvy  o službách č. OVO2-2013/000755 ELEKTRONICKÉHO 
KONTRAKTAČNÉHO SYSTÉMU (ďalej len „Zmluva o EKS“). Funkcionalita Nadlimitného elektronického 
trhoviska predstavuje samostatnú službu, zriadenie dostupnosti ktorej bude založené na absorbovaní niektorých 
funkcionalít EKS podlimitného elektronického trhoviska, ako aj úplne nových, zložitých funkcionalít, nevyhnutných 
pre naplnenie cieľa Nadlimitného elektronického trhoviska. 
 
Táto Zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania vo forme priameho rokovacieho konania č. OVO2-
2015/000646 na poskytovanie služieb Nadlimitného elektronického trhoviska (Ďalej len „VO“) v súlade so zákonom 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „ZVO“). 

 
1.2 Účelom tejto Zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri sprevádzkovaní služieb 

Nadlimitného elektronického trhoviska Poskytovateľom špecificky pre Objednávateľa a v jeho prospech, pri 
zabezpečovaní dostupnosti Nadlimitného elektronického trhoviska a poskytovaní služieb Nadlimitného 
elektronického trhoviska vo forme funkčných služieb Nadlimitného elektronického trhoviska za odplatu po 
dohodnutú dobu v súlade s touto Zmluvou. 

 
2. DEFINÍCIA POJMOV 

Na účely tejto zmluvy sa rozumie: 
 

2.1 „NET“ alebo „Nadlimitné elektronické trhovisko“ – systém v súlade s dokumentom "Zavedenie nadlimitného 
elektronického trhoviska Štúdia uskutočniteľnosti"  spracovaným spoločnosťou KPMG S a odovzdanou 
Objednávateľovi dňa 25.09.2015, ako aj v súlade s ostatnými požiadavkami špecifikovanými v tejto Zmluve 
a požiadavkami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
účinnom od 01.11.2015 . V zmysle tejto Zmluvy budú služby NET sprevádzkované  Poskytovateľom na vlastné 
náklady a nebezpečenstvo špecificky pre Objednávateľa, samotná hardvérová a softvérová infraštruktúra 
a systém NET bude vo vlastníctve a správe Poskytovateľa, ktorý zabezpečí dohodnutým spôsobom zriadenie 
dostupnosti služieb  NET pre Objednávateľa ako aj ostatných Koncových užívateľov NET, bude zabezpečovať 
po dohodnutú dobu požadovanú úroveň dostupnosti NET a Objednávateľ bude po dohodnutú dobu NET využívať 
na účely plnenia svojich úloh v súlade so ZVO prostredníctvom Služieb podľa tejto Zmluvy. 
 
 

2.2 "Predmetom plnenia"  - komplexná dodávka služieb Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy v druhovom členení:  
2.2.1 zriadenie dostupnosti služieb NET pre účely Objednávateľa prostredníctvom aktivít Poskytovateľa 

v bližšom členení na Aktivity podľa čl. 2.4 a sprístupnenie služieb NET (ďalej len „Služba zriadenia 
dostupnosti“) v dohodnutom čase podľa čl. 4.4 tejto Zmluvy, ako môže byť tento prípadne neskôr 
upresnený v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

2.2.2 služby spracovania Transakcií NET podľa čl. 2.15 ak bola poskytnutá Služba zriadenia dostupnosti (ďalej 
len „Transakčné služby NET“)  až do uplynutia Obdobia životnosti NET. 

2.2.3 poskytovanie služieb dostupnosti NET, ktorých účelom je zabezpečovanie dohodnutej úrovne dostupnosti 
Transakčných služieb NET ako aj dostupnosti ostatnej funkcionality NET pre ktoré už bola poskytnutá 
Služba zriadenia dostupnosti  (ďalej len „Služby dostupnosti NET“) počas celého Obdobia životnosti 
NET. 
 



2.3 „Obdobie životnosti NET“ predstavuje dobu odo dňa nasledujúceho po dni poskytnutia Služby zriadenia NET do 
30.06.2023. 
 

2.4 „Aktivity“ predstavujú členenie Služby zriadenia dostupnosti NET na nasledovné činnosti Poskytovateľa: 
2.4.1 vytvorenie špecifikácie spôsobu realizovania verejného obstarávania prostredníctvom NET (ďalej len 

„Špecifikácia NET") v súlade s požiadavkami Objednávateľa na NET a príslušnými platnými a účinnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EU a ostatnými požiadavkami špecifikovanými v tejto 
Zmluve. Špecifikácia NET bude obsahovať tiež: 
a) popis Infraštruktúry NET  
b) návrh testovacej prevádzky NET a akceptačných kritérií Služby zriadenia dostupnosti NET,  
c) návrh súčinnosti Objednávateľa v podobe potrebných organizačných opatrení Objednávateľa na 

Službu zriadenia dostupnosti NET a Transakcie NET  
d) návrh Obchodných podmienok Nadlimitného elektronického trhoviska v podobe doplnenia 

Obchodných podmienok elektronického trhoviska EKS  
e) detailné spresnenie Lehoty plnenia NET 

2.4.2 plán sprievodných aktivít a podporných služieb NET  
2.4.3 zabezpečenie infraštruktúry NET podľa návrhu Poskytovateľa uvedeného v špecifikácii NET v zmysle čl. 

2.4.1 pozostávajúcej z  potrebných hardvérových a krabicových softvérových prostriedkov vrátane jej 
inštalácie a oživenia (ďalej len „Infraštruktúra NET“) 

2.4.4 implementácia systému NET Poskytovateľom tak aby zodpovedal schválenej Špecifikácii NET (ďalej len 
„Implementácia“) 

2.4.5 vypracovanie a sprístupnenie praktických pomocných nástrojov pre Koncových používateľov NET (ďalej 
len „Dokumentácia“)  

2.4.6 testovanie Transakčných služieb NET a posudzovanie splnenia akceptačných kritérií (ďalej len 
„Testovanie “) 

2.4.7 vykonanie sprievodných aktivít a podporných služieb NET v zmysle schváleného plánu sprievodných 
aktivít a podporných služieb (ďalej len „Sprievodné aktivity a podporné služby NET“)  

 
2.5 „Plnením“ – ktorákoľvek časť Predmetu plnenia v akomkoľvek štádiu poskytovania 

 
2.6 „Čiastkové plnenie“ alebo „Služba“ je Plnenie, ktoré predstavuje samostatnú fakturačnú položku  

 
2.7 „Dôvernou informáciou" akýkoľvek údaj, podklad, poznatok, dokument alebo akákoľvek iná informácia, ktorá nie 

je v zmysle platného a účinného zákona povinne zverejňovanou informáciou alebo informáciou, ktorá musí byť 
v súlade so zákonom sprístupnená na požiadanie oprávnenej osoby, bez ohľadu na formu ich zachytenia, ktorá 
sa týka: 

a) Zmluvy a jej plnenia (najmä zmluva, informácie o právach a povinnostiach zmluvných strán) 
b) zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, všetky zmluvy, 

finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, 
pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how, 
hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov 
chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o 
zmluvnej strane), 

c) ktorá sa týka obchodných partnerov zmluvných strán, 
d) ktorá bola poskytnutá zmluvnej strane alebo získaná zmluvnou stranou pred nadobudnutím platnosti 

a účinnosti zmluvy, pokiaľ sa týka jej predmetu a/alebo obsahu 
e) ktorá je výslovne zmluvnou stranou označená ako „dôverná“, alebo iným obdobným označením, a to 

od okamihu oznámenia tejto skutočnosti druhej zmluvnej strane,  



f) pre ktorú je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky osobitný režim 
nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, daňové 
tajomstvo, osobné údaje a utajované skutočnosti), 

 
2.8 „Oprávnená strana“ je zmluvná strana, ktorej práva boli dotknuté druhou zmluvnou stranou tým, že si ich táto 

strana neplnila alebo porušila svoje povinnosti. 
 

2.9 „Povinná strana“ je zmluvná strana, ktorá porušila povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy a je povinná nahradiť v 
dôsledku porušenia svojej povinnosti oprávnenej strane zmluvnú pokutu, úrok z omeškania, náhradu škody alebo 
iné plnenia. 
 

2.10 „Krabicový softvér“ je softvér osobitne nevytvorený na účely či pre potreby NET, bežne dostupný na trhu, pre 
ktorý nositeľ autorských majetkových práv alebo distribučných práv k takémuto softvéru stanovuje licenčné 
podmienky nezávisle od Poskytovateľa. 
 

2.11 „Infraštruktúra NET“ hardvér a Krabicový softvér, ktorý bude špecifikovaný v Špecifikácii NET podľa čl. 2.4.1 tejto 
Zmluvy NET, potrebný pre vývoj, implementáciu, testovanie, prevádzku a údržbu NET. Infraštruktúra NET sa 
vnútorne člení podľa primárneho účelu určenia infraštruktúrnych prostriedkov na: 

2.11.1 Vývojové prostredie 
2.11.2 Testovacie prostredie 
2.11.3 Produkčné prostredie 

Infraštruktúra NET zostáva majetkom Poskytovateľa počas celej doby Obdobia životnosti NET, pokiaľ v súlade 
s touto Zmluvou nedôjde k prevodu vlastníctva Infraštruktúry NET na Objednávateľa. 
 

2.12 „Orgány projektového riadenia“ je Projektový manažér Objednávateľa, Projektový manažér Poskytovateľa 
a Riadiaci výbor. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, Orgány projektového riadenia EKS v zmysle Zmluvy 
o EKS budú tiež Orgánmi projektového riadenia na účely tejto Zmluvy.  
 

2.13 „APV NET“ je súbor počítačových programov, databáz a nastavení Infraštruktúry NET vytvorený v rámci 
Implementácie NET 

 
2.14 „Koncoví užívatelia NET“ sú  

a) Objednávateľ 
b) verejní obstarávatelia podľa § 6 ods. 1 písm. a) ZVO a právnické osoby podľa § 6 ods. 1 písm. d) ZVO 

ktoré:  
- sú úplne alebo z väčšej časti financované verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a) 

ZVO, alebo 
- sú kontrolované verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a) ZVO, alebo 
- u ktorých verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) ZVO vymenováva alebo volí viac ako 

polovicu členov jej riadiaceho alebo kontrolného orgánu  
c) iní verejní obstarávatelia než podľa čl. 2.14 písm. a) a b) 
d) obstarávatelia podľa § 8 ZVO 
e) iné povinné osoby v zmysle § 7 ZVO 
f) dodávatelia poskytujúci práce, tovary a služby, ktorí sú zaregistrovaní v NET 
g) verejnosť 

 



2.15 „Transakciou NET“ sa rozumie jednotlivé verejné obstarávanie zadané do NET oprávneným Koncovým 
užívateľom NET a prijaté systémom NET na spracovanie, ktoré môže byť ukončené zadaním zákazky úspešnému 
dodávateľovi (ďalej tiež „Dokonaná Transakcia NET“) alebo ukončené bez zadania zákazky (ďalej tiež 
„Nedokonaná Transakcia NET“). 
 

2.16 „Projekt“ sú všetky aktivity oboch zmluvných strán v zmysle tejto Zmluvy v rámci plnenia predmetu tejto Zmluvy. 
 
2.17 „Objem Dokonanej Transakcie NET“ predstavuje hodnotu predmetu zákazky, ktorá je zadávaná prostredníctvom 

Dokonanej Transakcie NET“. 
 
2.18 „Dosiahnutá úspora Transakcie NET“ je: 

Pri Dokonanej Transakcii NET kladný rozdiel medzi najvyššou cenovou ponukou zodpovedajúcou zákazke 
predloženou uchádzačom v odpovedi na zverejnenie zákazky na NET a cenou Objednávateľom finálne 
akceptovanej ponuky. 

 
2.19 „Systémom NET“ je množina Transakčných služieb NET a inej funkcionality NET v zmysle čl. 2.1 Zmluvy, ak už 

došlo ku Zriadeniu  dostupnosti NET podľa čl. 12.1 tejto Zmluvy. Systém NET predstavuje nadstavbu Systému 
EKS ako je tento definovaný v Zmluve o EKS. 

 
3. PREDMET ZMLUVY 
3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi služby tvoriace v úhrne Predmet 

plnenia podľa čl. 2.2 tejto Zmluvy od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy až do uplynutia Obdobia životnosti NET 
a záväzok Objednávateľa vyžívať predmetné služby NET a umožniť ich užívať Koncovým užívateľom NET počas 
celej tejto doby a zaplatiť za ne Poskytovateľovi dohodnutú odmenu v súlade s touto Zmluvou. 

3.2 Zmluvné strany sú si vedomé, že poskytovanie Predmetu plnenia si vyžaduje osobitné odborné vlastnosti. 
Poskytovateľ vyhlasuje, že odbornými vlastnosťami potrebnými pre poskytovanie Predmetu plnenia disponuje 
a bude disponovať počas celého Obdobia životnosti NET.  

3.3 Poskytovateľ sa zaväzuje v rámci Služby zriadenia dostupnosti NET zabezpečiť vytvorenie NET dohodnutým 
spôsobom ako funkčný systém v súlade s jeho špecifikáciou podľa tejto Zmluvy a  Špecifikáciou NET, ktorý z 
hľadiska jeho vlastností a funkcionality bude spĺňať predovšetkým nasledovné požiadavky:  
- komplexnosť riešenia, 
- realizovateľnosť, 
- pôjde o nadstavbu EKS 
- vnútorná integrita NET a vzájomná integrita NET a EKS, 
- maximálna efektivita verejného obstarávania prostredníctvom NET v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, 
- prevádzkovateľnosť a škálovateľnosť systému, 
- automatické prepojenie systému na  Ústredný portál verejnej správy SR, Centrálny register zmlúv, Vestník 

Verejného obstarávania, Úradný vestník Európskej únie a so systémom jednotného európskeho dokumentu, 
ITMS.  

 
4. TERMÍN A MIESTO PLNENIA 
4.1 Primárne miesto plnenia Zmluvy bude sídlo Poskytovateľa, alebo iné vhodné prevádzkové priestory dohodnuté 

medzi Objednávateľom a Poskytovateľom.  Presné miesto inštalácie Infraštruktúry NET oznámi Poskytovateľ 
Objednávateľovi najneskôr po inštalácii Infraštruktúry NET.  

4.2 Priestory pre inštaláciu a prevádzku Infraštruktúry NET, vrátane všetkých potrebných energií, médií a sieťovej 
konektivity a kapacity zabezpečí Poskytovateľ počas celej doby trvania tejto Zmluvy. 

4.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že Plnenie podľa tejto Zmluvy môže byť realizované aj na ďalších miestach 
v rámci SR určených po dohode Objednávateľa a Poskytovateľa.  



4.4 Poskytovateľ na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo poskytne Službu zriadenia dostupnosti NET najneskôr 
do 30.11.2015  (ďalej spolu len „Lehota plnenia“). 
   
 

5. POSUDZOVANIE NÁVRHOV NA ZMENY 
5.1 V odôvodnených prípadoch môže každá zo zmluvných strán navrhnúť druhej zmluvnej strane zmeny ktorejkoľvek 

Služby (ďalej len „Zmenová požiadavka“). 
5.2 Pokiaľ Poskytovateľ identifikuje Zmenovú požiadavku Objednávateľa, ktorá nevychádza priamo od Projektového 

manažéra Objednávateľa, bez zbytočného odkladu overí takúto zmenovú požiadavku s Projektovým manažérom 
Objednávateľa a v prípade jej potvrdenia bez zbytočného odkladu v primeranej dobe, spravidla však do 5 
pracovných dní, vypracuje písomný rozbor dopadu a rizík implementácie predmetnej Zmenovej požiadavky na 
existujúci Predmet plnenia, Lehotu plnenia, zmluvnú cenu Služieb prípadne tiež iné podmienky podľa tejto Zmluvy 
a vyjadrí sa, či Zmenová požiadavka predstavuje zmenu Zmluvy alebo nie, a či uvedenú Zmenovú požiadavku  
odporúča Objednávateľovi prijať alebo neprijať (ďalej len „Rozbor zmenovej požiadavky“).   

5.3 Zmenová požiadavka Poskytovateľa bude vypracovaná priamo v písomnej podobe Rozboru zmenovej požiadavky.  
5.4 Rozbor zmenovej požiadavky bude Poskytovateľom predložený na posúdenie Riadiacemu výboru Projektu na jeho 

najbližšom zasadnutí, ktoré je na tento účel oprávnená zvolať každá zmluvná strana.  
5.5 Pokiaľ Riadiaci výbor zmenu, ktorá je v medziach tejto Zmluvy v zmysle Rozboru zmenovej požiadavky príjme 

(ďalej len „Schválené zmenové konanie“), bude sa to považovať za záväzný pokyn Objednávateľa na postup 
Poskytovateľa pri poskytovaní Predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy v jej medziach. 

5.6 Akékoľvek Schválené zmenové konanie, majúce dopad na zmenu Predmetu plnenia, Lehoty plnenia, zmluvnej 
ceny Služieb či iných zmluvných podmienok podľa tejto Zmluvy bude však pre Zmluvné strany záväzné len na 
základe podpisu dodatku k tejto Zmluve podpísaného oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Povinnosti 
Objednávateľa vyplývajúce z osobitných právnych predpisov upravujúcich procesy verejného obstarávania týmto 
zostávajú nedotknuté. 

 
6. ŠPECIFIKÁCIA NET 
6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje s náležitou odbornou starostlivosťou vypracovať  v termíne podľa Lehoty plnenia návrh 

Špecifikácie NET a  predložiť ho Objednávateľovi na posúdenie a spripomienkovanie. 
6.2 Po doručení vypracovaného  návrhu Špecifikácie NET, Objednávateľ zašle Poskytovateľovi najneskôr do 15 

pracovných dní písomné vyjadrenie k návrhu Špecifikácie NET, v ktorom: 
a) oznámi Objednávateľovi všetky pripomienky, výhrady a/alebo námietky k návrhu Špecifikácie NET, alebo 
b) potvrdí, že k dodanému návrhu Špecifikácie NET nemá žiadne pripomienky a/alebo námietky 

6.3 Po získaní pripomienok Objednávateľa k návrhu Špecifikácie NET, Poskytovateľ posúdi vytknuté pripomienky 
alebo námietky Objednávateľa, a to tak, že zmení a/alebo vhodne prepracuje návrh Špecifikácie NET v dotknutej 
časti podľa Objednávateľom doručených pripomienok vo vzájomne dohodnutej lehote, inak najviac 10 pracovných 
dní. V prípade, ak Poskytovateľ považuje Objednávateľom doručené  pripomienky/námietky za nesprávne, 
neodôvodnené alebo nevhodné, upozorní na to Objednávateľa spolu s predložením aktualizovaného návrhu 
Špecifikácie NET. 

6.4 Po doručení aktualizovaného návrhu Špecifikácie NET, prípadne len jej prepracovanej časti podľa 
predchádzajúceho bodu Zmluvy, Objednávateľ skontroluje zapracovanie svojich pripomienok/námietok 
Poskytovateľom. V tejto fáze Objednávateľ nie je oprávnený vznášať žiadne nové pripomienky alebo námietky 
s výnimkou pripomienky a/alebo námietky proti vyhodnoteniu svojich predchádzajúcich komentárov a pripomienok, 
ktoré Objednávateľ konajúc primerane starostlivo nemohol uplatniť v rámci skoršieho kola pripomienkovania. 
Objednávateľ zašle svoje písomné vyjadrenie Poskytovateľovi najneskôr do 5 pracovných dní od opakovaného 
predloženia návrhu Špecifikácie NET.  

6.5 Proces podľa čl. 6.3 a 6.4 sa opakuje až pokým všetky riadne a včas vznesené pripomienky a / alebo námietky 
Objednávateľa nie sú vyriešené a Špecifikácia NET je prijateľná pre Objednávateľa. V takom prípade 
Objednávateľ potvrdí akceptáciu Špecifikácie NET písomne Poskytovateľovi v rámci lehoty, v ktorej je oprávnený 
podať pripomienky a / alebo námietky. 



6.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade, že Objednávateľ voči návrhu Špecifikácie NET nevznesie svoje 
výhrady a pripomienky včas podľa požiadaviek čl. 6.2  alebo 6.4 pri druhom kole pripomienkovania návrhu 
Špecifikácie NET, bude sa to považovať za akceptáciu návrhu Špecifikácie NET Objednávateľom. 

 
7. INFRAŠTRUKTÚRA NET 
7.1 Poskytovateľ je povinný s odbornou starostlivosťou a v dobe stanovenej Lehotou plnenia na vlastné 

nebezpečenstvo a náklady obstarať, nainštalovať a oživiť Infraštruktúru NET ako nadstavbu infraštruktúry EKS 
v súlade so schválenou Funkčnou špecifikáciou. Pre vylúčenie pochybností špecifikácia potrebnej Infraštruktúry 
NET vzhľadom na záväzné kvalitatívne a výkonnostné parametre NET (ako napr. počet súčasných užívateľov, 
počet transakcií v určitom čase, rýchlosť odozvy systému) zostáva zodpovednosťou Poskytovateľa počas celej 
doby trvania tejto Zmluvy. Poskytovateľ je preto oprávnený a povinný s odbornou starostlivosťou meniť 
špecifikáciu Infraštruktúry NET ako aj inštaláciu jednotlivých komponentov tvoriacich Infraštruktúru NET podľa 
potreby, tak aby predmetné kvalitatívne a výkonnostné parametre boli prinajmenšom zachované počas celej doby 
platnosti tejto Zmluvy.  

7.2 Vykonanie inštalácie a oživenia Infraštruktúry NET zo strany Poskytovateľa v príslušnom mieste inštalácie bude 
osvedčené najneskôr do 3 dní podpisom príslušného inštalačného listu Poskytovateľom. 

 
8. IMPLEMENTÁCIA NET A TESTOVANIE 
8.1 Po nainštalovaní a oživení potrebnej časti Infraštruktúry NET podľa predchádzajúceho článku Zmluvy, je 

Poskytovateľ povinný s odbornou starostlivosťou, riadne a v čas vykonať Implementáciu Systému NET a vytvoriť 
zodpovedajúce APV NET, a to v súlade:  
8.1.1 so schválenou Špecifikáciou NET 
8.1.2 platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie  
8.1.3 s Lehotou plnenia 

8.2 Poskytovateľ je povinný implementovať NET na inštalovanej Infraštruktúre NET.  
8.3 Súčasťou Implementácie NET môže byť aj testovacia prevádzka Transakčných služieb NET v súlade 

s Špecifikáciou NET, pod čím sa rozumie predsunutá prevádzka Transakčných služieb NET v testovacom prostredí 
Infraštruktúry NET pred jej ostrým nasadením do produkčného prostredia. Zmyslom a cieľom testovacej prevádzky 
bude overenie funkcionality a stability Transakčných služieb NET v praxi pred vykonaním dohodnutého testovania 
a akceptačného konania, tak aby k termínu spustenia príslušných Služieb NET do ostrej produktívnej prevádzky, 
bolo NET schopné už s plnou nevyhnutnou funkčnosťou zabezpečovať zodpovedajúce Transakčné Služby NET.  

8.4 Poskytovateľ je povinný písomne informovať Projektového manažéra Objednávateľa najmenej 5 pracovných dní 
vopred o pripravenosti NET na zahájenie testovacej prevádzky Transakčných služieb NET v testovacom prostredí.  

8.5 Po ukončení testovacej prevádzky Zmluvné strany vykonajú dohodnuté Testovanie. Cieľom Testovania je overenie 
súladu testovaných Transakčných služieb NET so Špecifikáciou NET a ostatnými záväznými požiadavkami na NET 
špecifikovanými v tejto Zmluve preverením príslušných Transakčných služieb NET z hľadiska splnenia vopred 
definovaných akceptačných kritérií špecifikovaných v Špecifikácii NET alebo osobitne na tento účel dohodnutých 
stranami pred zahájením Testovania.  

8.6 Testovanie bude vykonávané v miestach inštalácie testovacieho prostredia Infraštruktúry NET, ak nebude 
zmluvnými stranami dohodnuté inak. Návrh termínu zahájenia Testovania oznámi Poskytovateľ Objednávateľovi 
spravidla najmenej 5 pracovných  dní vopred. Objednávateľ najneskôr do dvoch pracovných dní od doručenia 
návrhu termínu zahájenia Testovania uvedený termín Poskytovateľovi buď potvrdí alebo navrhne iný termín 
zahájenia Testovania, ktorý však nebude neskorší ako 5 dní od Poskytovateľom navrhovaného termínu.  

8.7 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť pri vykonaní  Testovania v súlade s podmienkami 
uvedenými v tejto Zmluve a testovacích scenároch Testovania. Objednávateľ sa zúčastní Testovania 
prostredníctvom osoby Objednávateľom poverenej na zastupovanie vo veciach technických. Pokiaľ sa 
Objednávateľ Testovania nezúčastní, Poskytovateľ zabezpečí Testovanie vo vlastnej réžii k čomu prizve 
nezávislého pozorovateľa. 

8.8 Pokiaľ testované Transakčné služby NET spĺňajú akceptačné kritériá, Objednávateľ ich akceptuje 
a prostredníctvom Projektového manažéra Objednávateľa, alebo inej na tento účel Objednávateľom písomne 



poverenej osoby najneskôr do dvoch pracovných dní podpíše o tom akceptačný protokol potvrdzujúci akceptáciu  
príslušnej Transakčnej služby NET. 

8.9 Pokiaľ testovaná Transakčná služba NET nesplnila akceptačné kritériá, Objednávateľ môže, ale nie je povinný 
testovanú Službu NET akceptovať s výhradou dodatočného odstránenia vád  identifikovaných  v Zápisnici 
z Testovania (ďalej len „Akceptácia s výhradou“) a prostredníctvom Projektového manažéra Objednávateľa, 
alebo inej na tento účel Objednávateľom písomne poverenej osoby podpíše o tom najneskôr do dvoch pracovných 
dní akceptačný protokol potvrdzujúci akceptáciu danej funkcionality. 

8.10 V prípade ak testovaná Transakčná služba NET nesplnila akceptačné kritériá a Objednávateľ nevykoná 
Akceptáciu s výhradou, Poskytovateľ zabezpečí odstránenie identifikovaných vád a postup podľa čl. 8.6 až 8.9 sa 
zopakuje.  

8.11 Uvedenie akejkoľvek Transakčnej služby NET do produktívnej prevádzky na žiadosť Objednávateľa alebo 
využívanie testovacej prevádzky príslušnej Transakčnej služby NET obdobne ako produktívnej zo strany 
Objednávateľa skôr než dôjde k poskytnutiu Služby zriadenia dostupnosti NET či akceptácii príslušnej Transakčnej 
Služby NET, bude považované za poskytnutie Služby zriadenia dostupnosti NET s výhradou odstránenia vád 
identifikovaných v rámci Testovania príslušnej funkcionality obdobne ako podľa čl. 8.9. 

8.12 Pre vylúčenie pochybností, neidentifikovanie skrytých vád testovanej funkcionality v rámci Testovania nemá vplyv 
na oprávnenia Objednávateľa žiadať dodatočné odstránenie takýchto vád v rámci záručných a servisných 
mechanizmov podľa tejto Zmluvy. 

 
9. DOKUMENTÁCIA 
9.1 V rámci Služby zriadenia dostupnosti NET je Poskytovateľ povinný spracovať Dokumentáciu ohľadom  procesov 

NET v interaktívnej forme. Forma dokumentácie bude zvolená tak, aby zabezpečila intuitívne ovládanie systému 
užívateľmi (nápovedy, videosekvencie, informačné nápisy...) 

9.2 Objednávateľ potvrdí poskytnutie alebo sprístupnenie Dokumentácie podpisom inštalačného listu Poskytovateľa 
alebo uvedením predmetnej skutočnosti v akceptačnom protokole, pokiaľ bola Dokumentácia Poskytovateľom 
poskytnutá spolu s Transakčnou službou NET podliehajúcou akceptácii podľa čl. 8 tejto Zmluvy 

 
10. SPRIEVODNÉ AKTIVITY A PODPORNÉ SLUŽBY NET 
10.1 V rámci Služby zriadenia dostupnosti NET Poskytovateľ vykoná sprievodné aktivity a podporné služby obsiahnuté 

v Špecifikácii NET alebo dodatočne zmluvnými stranami dohodnuté.  
10.2 Prezentácie pre určenú cieľovú skupinu Koncových užívateľov NET budú pokrývať funkcionalitu NET 

sprístupnenú danej cieľovej skupine.  
10.3 Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi nevyhnutnú súčinnosť pre organizáciu prezentácií v podobe poskytnutia 

potrebných školiacich priestorov s prístupom k Infraštruktúre NET. 
10.4 Dokladom o vykonaní Sprievodných aktivít a podporných služieb NET je záznam zo sprievodnej aktivity alebo 

podpornej služby vyhotovený Poskytovateľom a potvrdený Objednávateľom alebo iný doklad preukazujúci 
vykonanie príslušnej Sprievodnej aktivity alebo podpornej služby NET. 

 
11. SLUŽBY DOSTUPNOSTI NET 
11.1 Súčasťou Predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy sú aj Služby dostupnosti NET, ktoré budú Poskytovateľom 

poskytované  odo dňa nasledujúceho po dni poskytnutia Služby zriadenia dostupnosti NET podľa čl. 12.1 do 
uplynutia Obdobia životnosti NET. Účelom Služieb dostupnosti NET je zabezpečovanie dostupnosti Systému NET 
v dohodnutej úrovni. Odplata prináležiaca Poskytovateľovi za poskytovanie predmetných Služieb dostupnosti NET 
je špecifikovaná v čl. 13.2.3 tejto Zmluvy. 

11.2 Pokiaľ Službu zriadenia dostupnosti  NET nie je možné poskytnúť do uplynutia Lehoty plnenia, alebo Lehoty 
plnenia predĺženej v súlade s touto Zmluvou  pre nenadobudnutie alebo stratu  účinnosti legislatívneho rámca ZVO 
pre NET predpokladaného v Špecifikácii NET, Služba dostupnosti NET bude poskytovaná odo dňa nasledujúceho 
po uplynutí Lehoty plnenia prípadne Lehoty plnenia predĺženej v súlade s touto Zmluvou, bez ohľadu na 
skutočnosť že služba zriadenia dostupnosti NET nebola doposiaľ poskytnutá. 



 
 
12. ZRIADENIE DOSTUPNOSTI NET A POSKYTOVANIE TRANSAKČNÝCH SLUŽIEB 
12.1 Služba zriadenia dostupnosti NET bude na účely tejto Zmluvy považovaná za poskytnutú momentom vykonania 

poslednej z Aktivít Poskytovateľa v súlade s čl. 2.4  tejto Zmluvy (ďalej len „Zriadenie dostupnosti NET“), ak táto 
zmluva neuvádza inak. Po Zriadení dostupnosti NET Objednávateľ zabezpečí sprístupnenie Transakčných služieb 
NET v produkčnom prostredí Infraštruktúry NET Objednávateľovi a Koncovým užívateľom NET, ktorí budú 
oprávnení ich využívať ako aj sprístupní ostatnú funkcionalitu NET ostatným Koncovým užívateľom v rozsahu 
v akom budú mať oprávnenie pristupovať k nim. 

12.2 Počnúc Zriadením dostupnosti NET budú jednotlivé Transakčné služby NET ako aj ostatná funkcionalita Systému 
NET v rámci NET ďalej vykonávané  a poskytované automatizovanými procesmi NET na základe ich iniciácie 
oprávnenými Koncovými užívateľmi NET.  

12.3 Objednávateľ akceptuje, že Transakčné služby NET bez ohľadu na osobu oprávneného Koncového užívateľa 
NET, ktorý príslušnú Transakčnú službu NET iniciuje v rámci povoleného prístupu takéhoto Koncového užívateľa 
NET k Transakčným službám,  budú na účely tejto Zmluvy považované za poskytnuté v prospech Objednávateľa, 
ktorý bude Poskytovateľovi hradiť cenu za takéto Transakčné služby NET v súlade s čl. 13 tejto Zmluvy. 

12.4  O poskytnutí jednotlivých Transakčných Služieb NET bude v rámci NET vedená databáza obsahujúca záznamy 
umožňujúce jednoznačnú identifikáciu každej poskytnutej Transakčnej služby NET, Koncového užívateľa Služieb 
NET ktorý príslušnú Transakciu NET zadal, dátum a čas iniciovania príslušnej Transakčnej služby NET, dátum 
a čas ukončenia Transakcie NET, informáciu o tom či bola Transakcia NET pri ukončení Dokonanou Transakciou 
NET alebo Nedokonanou Transakciou NET a iných parametrov danej  Transakčnej služby NET rozhodných pre 
stanovenie ceny za poskytnutie príslušnej Transakčnej služby v súlade s čl. 13 tejto Zmluvy tejto Zmluvy (ďalej len 
„Databáza poskytnutých Transakčných služieb NET“). Databázu Dokonaných Transakcií NET a Nedokonaných 
Transakcií NET sprístupní Poskytovateľ vo formáte určenom na opakované použitie informácií (open-data). 

12.5 Poskytovateľ sprístupní Objednávateľovi a umožní v každom čase kontrolu Databázy poskytnutých Transakčných 
služieb NET. 

12.6 Výpisy z Databázy poskytnutých Transakčných služieb NET ohľadom Transakčných Služieb NET ukončených 
v príslušnom zúčtovacom období danej Služby NET (ďalej len „Výkaz Transakčných služieb NET“) bude 
podkladom pre fakturáciu ceny za takto poskytnuté Transakčné Služby NET Objednávateľovi.  

  
13. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
13.1 Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi za poskytovanie Služieb podľa tejto Zmluvy cenu stanovenú v súlade s touto 

Zmluvou.  
13.2 Ceny jednotlivých Služieb podľa tejto Zmluvy sú členené nasledovne: 

13.2.1 cena jednorazových Služieb zriadenia dostupnosti NET stanovená pevnou sumou 2 946 635,- EUR bez 
DPH 

13.2.2 cena Transakčných služieb NET ohľadom, Transakcií NET zadaných Koncovými užívateľmi NET podľa 
čl. 2.14 písm. a) a b) tejto zmluvy, ktorá je stanovená  pre každú takúto Transakciu NET podľa Výkazu 
Transakčných služieb NET nasledovne:  
a) cena za Nedokonanú Transakciu NET je stanovená len pevnou sumou uvedenou za Nedokonanú 

Transakciu 248,- EUR bez DPH. 
b) cena za Dokonanú Transakciu NET je stanovená súčtom:  

 
(i) pevnej sumy za Dokonanú Transakciu NET vo výške 653,- EUR bez DPH,  
(ii) podielom na Objeme Dokonanej Transakcie NET vo výške vo výške 0,003 % 
(iii) podielom z Dosiahnutej úspory Transakcie NET vo výške 1,9 % 

 
Pre vylúčenie pochybností cena za Transakčné služby Poskytovateľovi neprináleží z Transakcií NET 
iniciovaných inými Koncovými užívateľmi NET než podľa čl. 2.14  písm. a) a b). 

 



13.2.3 cena Služieb dostupnosti NET vo výške 55 472,- EUR bez DPH paušálne mesačne. 
 

13.3 Počnúc 01.12.2016 bude Poskytovateľ oprávnený ceny podľa čl. 13.2.2 písm. a), 13.2.2 b) (i), 13.2.3 upraviť 
najviac jedenkrát ročne písomným oznámením doručeným Objednávateľovi najmenej jeden mesiac vopred o sumu 
zodpovedajúcu miere rastu harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien v SR podľa údajov ŠÚ SR oproti 
rovnakému referenčnému mesiacu predošlého roka. 

13.4 Cena jednotlivých Služieb v štruktúre Služieb a ich cien stanovenej touto Zmluvou pri predpoklade využívania NET 
počas Obdobia životnosti NET pokrýva všetky činnosti a náklady Poskytovateľa na riadne poskytovanie všetkých 
Služieb podľa tejto Zmluvy, a to menovite najmä, nie však výlučne,  tiež všetky náklady Poskytovateľa na 
obstaranie, prevádzku a údržbu Infraštruktúry NET a jej podpory, všetky náklady na vývoj, Implementáciu APV NET 
jeho servis a údržbu, personálne náklady, cestovné a dopravné náklady, náklady na potrebný materiál, poistenie, 
clo, iné poplatky súvisiace s dovozom materiálu, dopravou, nevyhnutnou certifikáciou,  správne a obdobné poplatky 
vyberané akýmkoľvek orgánom verejnej moci, ako aj cena vytvorenia príslušnej Dokumentácie. Ustanovenia tejto 
zmluvy o súčinnosti Objednávateľa pri plnení záväzkov Poskytovateľa nie sú dotknuté predošlou vetou tohto 
článku Zmluvy a náklady na poskytnutie takejto súčinnosti znáša Objednávateľ. 

13.5 Pre zmluvné strany sú záväzné ceny uvedené v tomto článku Zmluvy ako ceny bez dane z pridanej hodnoty, údaj 
o cenách vrátane dane z pridanej hodnoty je informatívny. Poskytovateľ automaticky k fakturovanej cene bez dane 
z pridanej hodnoty uplatní daň z pridanej hodnoty v zákonom stanovenej výške v čase vzniku zdaniteľného 
obchodu.  

13.6 Nárok Poskytovateľa na zaplatenie ceny určitej Služby vznikne jej poskytnutím v súlade s touto Zmluvou, ktoré 
bude osvedčené všetkými nasledovnými dokumentmi: 
a) Pri Službe zriadenia dostupnosti NET: 

- akceptačným protokolom Špecifikácie NET  
- akceptačným protokolom Transakčných služieb NET ktoré sú výsledkom Implementácie NET  
- prezenčnými listinami, záznamami alebo iným dokladom o poskytnutí Sprievodných aktivít NET 

 
 

b) Pri Transakčných službách NET: 
- Výkaz o Transakčných službách  NET za príslušné zúčtovacie obdobie, ktorým je príslušný kalendárny 

mesiac 
 

c) Pri Službách dostupnosti NET: 
- Služby dostupnosti NET majú paušálnu povahu a fakturujú sa spolu so Službami dostupnosti EKS v zmysle 

Zmluvy o EKS na základe príslušného výkazu o poskytnutí Služieb dostupnosti EKS. 
 
 

13.7 Lehota splatnosti faktúry Poskytovateľa je 30 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry Objednávateľovi. 
13.8 Peňažný záväzok Objednávateľa vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho 

účtu v prospech účtu Poskytovateľa uvedeného v príslušnej faktúre.  
13.9 Poskytovateľ vystaví Objednávateľovi faktúru ohľadom príslušnej Služby v lehote 15 dní od dňa vzniku práva 

vystaviť faktúru v súlade s čl. 13.6 tejto Zmluvy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
predovšetkým zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.   

13.10 Jednotlivé faktúry Poskytovateľa musia mať všetky náležitosti účtovného dokladu – faktúry podľa príslušných 
platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä:  
- obchodné meno Poskytovateľa, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, IČO, DIČ (ak 

mu je pridelené),  
- bankové spojenie Poskytovateľa (názov a adresa banky Poskytovateľa, SWIFT kód),  
- číslo bankového účtu s kódom banky (v rámci EÚ aj v tvare IBAN),  
- názov Objednávateľa, adresu jeho sídla, miesta podnikania, IČO, DIČ,  
- poradové číslo faktúry,  



- dátum dodania (realizovania) predmetu plnenia, ak tento dátum možno určiť, a ak sa odlišuje od dátumu 
vyhotovenia faktúry,  

- dátum vyhotovenia faktúry a splatnosť faktúry,  
- číslo a názov Zmluvy,  
- predmet fakturácie v súlade s touto zmluvou 
- doklad v súlade s čl. 13.6 tejto Zmluvy o ktorý sa fakturácia opiera, ak je takýto vyžadovaný 
- cenu bez dane z pridanej hodnoty  
- sadzbu dane z pridanej hodnoty,  
- výšku dane spolu v mene EUR,  
- celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta,  
- odtlačok pečiatky Poskytovateľa a podpis zodpovednej osoby za Poskytovateľa.  

13.11 Povinnou prílohou faktúry Poskytovateľa sú aj dokumenty vyžadované v súlade čl. 13.6 tejto Zmluvy ktoré 
zabezpečujú preukaznosť fakturácie. 

13.12 Ak faktúra Poskytovateľa nespĺňa zákonom stanovené a/alebo vyššie uvedené náležitosti, alebo neobsahuje 
povinné prílohy, a/alebo neboli splnené podmienky pre vystavenie faktúry uvedené v tejto Zmluve, Objednávateľ 
je oprávnený faktúru v lehote do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia vrátiť a písomne s uvedením výhrad 
Objednávateľa požiadať Poskytovateľa o odstránenie zistených nedostatkov. Oprávneným vrátením faktúry 
Poskytovateľa v súlade s ustanovením tohto bodu sa  lehota splatnosti faktúry pretrhne a doručením opravenej 
faktúry Objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti.  

 
14. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
14.1 Poskytovateľ  je povinný poskytnúť Službu zriadenia dostupnosti NET ako nadstavbu služieb EKS riadne a včas 

v súlade s touto Zmluvou na vlastné nebezpečenstvo. Poskytovateľ je povinný vytvoriť a zriadiť dostupnosť NET 
v súlade s platnou právnou úpravou a platnými štandardmi. 

14.2 Pri poskytovaní Služieb podľa tejto Zmluvy je Poskytovateľ povinný postupovať s náležitou odbornou 
starostlivosťou, profesionálne a v súlade s pokynmi Objednávateľa, pričom je povinný bez zbytočného odkladu 
písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov a podkladov odovzdaných Poskytovateľovi  za 
účelom plnenia tejto Zmluvy, pokiaľ  takúto nevhodnosť Poskytovateľ mohol alebo mal zistiť v rámci plnenia tejto 
Zmluvy pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti. Pokiaľ Objednávateľ napriek písomnému upozorneniu 
Poskytovateľa na nevhodnosť pokynu alebo podkladu zabezpečeného Objednávateľom na takomto pokyne 
a/alebo použití podkladu zabezpečeného Objednávateľom na základe písomného oznámenia doručeného 
Poskytovateľovi trvá, Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za vady Služieb a iné negatívne dopady na Služby, na 
ktoré Objednávateľa písomne upozornil v rámci namietania nevhodnosti pokynu Objednávateľa či podkladu 
zabezpečeného Objednávateľom na účely plnenia tejto Zmluvy. Až do doby doručenia oznámenia Objednávateľa, 
že na rešpektovaní predmetného pokynu Objednávateľa a/alebo použití podkladu zabezpečeného 
Objednávateľom napriek upozorneniu Poskytovateľa Objednávateľ trvá, Poskytovateľ nie je takýmto pokynom 
Objednávateľa viazaný a/alebo nie je povinný použiť na plnenie tejto Zmluvy podklad zabezpečený 
Objednávateľom.  

14.3 Na žiadosť Objednávateľa, ktorú môže Objednávateľ zaslať Poskytovateľovi najviac jeden krát v priebehu 
kalendárneho mesiaca, je Poskytovateľ povinný písomne informovať Objednávateľa o postupe a progrese 
realizácie Plnenia podľa tejto Zmluvy, prípadných očakávaných problémoch s dodržaním Lehoty plnenia a jeho 
dôvodoch a faktoroch majúcich na uvedené Plnenie vplyv, o nevyriešených problémoch a existujúcej alebo 
predpokladanej potrebe poskytnutia súčinnosti Objednávateľa.  

14.4 Poskytovateľ sa zaväzuje priebežne informovať Objednávateľa prostredníctvom príslušných Orgánov 
projektového riadenia o akýchkoľvek odchýlkach Plnenia oproti Lehote plnenia bezodkladne po tom ako sa 
o takejto skutočnosti dozvie, alebo vzhľadom na doterajší priebeh vykonávania Plnenia takéto odchýlky možno 
očakávať.  

14.5 Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať vnútorné predpisy a smernice Objednávateľa týkajúce sa plnenia tejto 
Zmluvy, s ktorými bol preukázateľne Objednávateľom oboznámený (najmä predpisy na ochranu bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách Objednávateľa, protipožiarne predpisy, bezpečnostné smernice a 
politiky Objednávateľa). Poskytovateľ sa zaväzuje oboznámiť a následne zabezpečiť od svojich zamestnancov a 



subdodávateľov realizujúcich Predmet plnenia tejto zmluvy dodržiavanie povinnosti riadiť sa vnútornými predpismi 
Objednávateľa podľa predošlej vety. 

14.6 Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť špecifikovanú v tejto Zmluve 
potrebnú pre riadne poskytovanie všetkých Služieb podľa tejto Zmluvy alebo na jej základe, najmä  
a) zabezpečiť včasné a komplexné pripomienkovanie návrhov dokumentov Poskytovateľom predložených na 

posúdenie Objednávateľovi v súlade s lehotami podľa tejto Zmluvy 
b) poskytnúť Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť pri Testovaní a celkovo pri odovzdávaní a akceptácii 

výstupov jednotlivých Aktivít Poskytovateľa v rámci Služby zriadenia dostupnosti NET 
c) zabezpečiť účasť určených kľúčových zamestnancov Objednávateľa na dohodnutých Školeniach 

a poskytnúť príslušné miestnosti pre Školenia 
d) včas poskytnúť Poskytovateľovi na jeho žiadosť nevyhnutné technické a iné vstupné informácie, ktorými 

Objednávateľ disponuje a sú relevantné pre poskytovanie Služieb podľa tejto Zmluvy 
e) ustanoviť včas zástupcov Objednávateľa do Orgánov projektového riadenia 
f) zabezpečiť nevyhnutnú súčinnosť iných prevádzkovateľov informačných systémov verejnej správy na ktoré 

má byť NET integrovaný v rozsahu nevyhnutnom pre integráciu NET. 
 
15. NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA VECIACH 
15.1 Poskytovateľ znáša nebezpečenstvo škody na všetkých hmotných a nehmotných veciach, ktoré zabezpečil pre 

poskytovanie Predmetu plnenia a nebezpečenstvo škody na NET počas celej doby trvania tejto Zmluvy, 
s výnimkou tých hmotných častí Infraštruktúry NET, ktoré budú podľa požiadaviek Objednávateľa inštalované 
v priestoroch Objednávateľa alebo priestoroch zabezpečených Objednávateľom, pri ktorých znáša 
nebezpečenstvo náhodnej škody Objednávateľ.  
 

16. VLASTNÍCKE PRÁVA, MAJETKOVÉ PRÁVA K AUTORSKÝM DIELAM 
16.1 Počas poskytovania Služieb podľa tejto Zmluvy Objednávateľ nenadobúda vlastnícke práva k žiadnej časti 

Infraštruktúry NET, ani oprávnenie (licenciu) na používanie APV NET inak ako vo forme a prostredníctvom 
využívania Služieb podľa tejto Zmluvy. 

16.2 Poskytovateľom špecificky na účely plnenia predmetu tejto Zmluvy vytvorené alebo zabezpečené diela, alebo ich 
časti, predovšetkým, avšak bez obmedzenia na APV NET sú autorským dielom podľa zákona č. 618/2003 Z.z. 
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) (ďalej ktorékoľvek z nich len 
„Autorské dielo“) požívajú ochranu v zmysle autorského zákona a príslušných medzinárodných zmlúv a zostávajú 
počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy majetkom Poskytovateľa, ktorý bude vykonávať všetky 
majetkové práva autora predmetných Autorských diel v súlade s účelom tejto Zmluvy. 

 
17. OMEŠKANIE POSKYTOVATEĽA, VYŠSIA MOC 
17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade hrozby omeškania Poskytovateľa s včasným poskytnutím Služby 

zriadenia dostupnosti NET v súlade s touto Zmluvou, bude Poskytovateľ o tejto skutočnosti písomne informovať 
Objednávateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie. Toto oznámenie bude obsahovať 
dôvody omeškania a predpokladaný termín kedy dôjde k poskytnutiu predmetnej omeškanej služby.  

17.2 Splnením povinnosti Poskytovateľa uvedenej v predchádzajúcom odseku nie sú dotknuté ostatné nároky 
Objednávateľa vyplývajúce z porušenia záväzku Poskytovateľa poskytnúť Službu zriadenia dostupnosti NET 
včas, predovšetkým nároky Objednávateľa na zmluvnú pokutu a náhradu škody podľa tejto Zmluvy.  

17.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že poskytnutie Služby zriadenia dostupnosti  NET je závislé od riadnej a včasnej 
súčinnosti Objednávateľa v súlade s touto Zmluvou. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s riadnym a 
včasným poskytnutím zmluvnej súčinnosti, Poskytovateľ bude mať právo na úpravu termínu alebo termínov pre 
poskytnutie predmetnej služby o dobu takéhoto omeškania Objednávateľa a čas nevyhnutný na obnovenie 
omeškaného procesu plnenia Zmluvy. 

17.4 Žiadna zo Zmluvných strán nebude v omeškaní s plnením svojich záväzkov z tejto Zmluvy, ak takýto záväzok 
nemôže riadne a včas splniť pre okolnosti vyššej moci, po dobu po ktorú takáto prekážka trvá a dobu potrebnú na 



odstránenie jej následkov. Ustanovenie prvej vety tohto čl. sa nevzťahuje na nárok Oprávnenej zmluvnej strany na 
úroky z omeškania v prípade omeškania Povinnej zmluvnej strany s Plnením. 

17.5 Za okolnosti vyššej moci sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení 
jej zmluvných povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by táto zmluvná strana túto prekážku alebo jej 
následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.  

17.6 V prípade vzniku okolnosti vyššej moci nie je povinná zmluvná strana, pri nesplnení svojej povinnosti podľa tejto 
Zmluvy z dôvodu vzniku okolnosti vyššej moci, zodpovedná za následok nesplnenia svojich povinností vrátane 
vzniku škody, ak vykonala všetky úkony, ktoré od nej bolo možné rozumné vyžadovať na splnenie svojej 
povinnosti. Takéto nesplnenie povinnosti nemožno považovať za dôvod na odstúpenie od Zmluvy alebo sankciu. 

17.7 Lehota na splnenie povinnosti zmluvnej strany sa primerane predĺži o čas trvania prekážky vyššej moci  a čas 
potrebný na odstránenie jej následkov.  

17.8 Zodpovednosť Poskytovateľa za meškanie nie je vylúčená podľa čl. 17.4 tejto Zmluvy, ak  prekážka vznikla až 
v čase, keď Poskytovateľ bol v omeškaní s plnením príslušnej povinnosti, alebo prekážka vznikla z jeho 
hospodárskych pomerov. 

17.9 Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť písomne druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté 
okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú 
k vyvinutiu maximálneho úsilia na odvrátenie a prekonanie okolností vylučujúcich zodpovednosť. 

17.10 Zmluvné strany dohodli, že obsah Transakčných služieb NET a iných Služieb  poskytovaných podľa tejto Zmluvy 
bude v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými v čase v ktorom bude poskytnutá Služba zriadenia 
dostupnosti NET. Dopad prípadných neskorších legislatívnych zmien (ďalej len „Legislatívne zmeny“) na Služby 
poskytované v rámci NET pre ktoré už v súlade s čl. 12.1 došlo k Zriadeniu dostupnosti NET, budú zmluvné strany 
riešiť v súlade s čl. 5 tejto zmluvy ako Zmenové požiadavky, ktoré je povinný včas, teda ešte pred nadobudnutím 
účinnosti Legislatívnych zmien iniciovať Poskytovateľ predložením príslušného Rozboru zmenovej požiadavky 
Riadiacemu výboru Projektu. Pokiaľ v dôsledku neschválenia Rozboru zmenovej požiadavky podľa predošlej vety 
Riadiacim výborom Projektu nastane nesúlad obsahu Služieb s platnými a účinnými právnymi predpismi v znení 
Legislatívnych zmien, nebude to na účely tejto Zmluvy predstavovať vadu Služieb ani porušenie záväzku 
Poskytovateľa a tento stav nebude mať vplyv na povinnosť Objednávateľa platiť naďalej cenu Služieb v súlade 
s touto zmluvou.  

 
18. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
18.1 Poskytovateľ zodpovedá za to, že Služba zriadenia dostupnosti NET bude poskytnutá podľa podmienok tejto 

Zmluvy a podmienok určených na ich základe a že počas nižšie uvedenej záručnej doby bude Systém so zriadenou 
dostupnosťou mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve a podmienkach určených na ich základe.  

18.2 Záruka sa nevzťahuje na  
a) Prípady podľa čl. 17.10 tejto Zmluvy 
b) Vady vzniknuté neautorizovaným zásahom do NET, ktoré uskutoční Objednávateľ a/alebo tretia strana bez 

súčinnosti Poskytovateľa 
18.3 Záručná doba na Službu zriadenia dostupnosti NET a obsah s tým súvisiaceho Systému je dva roky odo dňa 

Zriadenia dostupnosti  NET. 
18.4 Zmluvné strany sa dohodli že Objednávateľ je povinný uplatniť práva zo záruky z titulu vád bez zbytočného 

odkladu po ich zistení, najneskôr však v každom prípade do uplynutia záručnej doby. 
18.5 Riadnym oznámením výskytu vady sa rozumie nahlásenie vady na Helpdesk spôsobom a v súlade s pravidlami 

uvedenými v Zmluve o EKS.  
18.6 Obsahom záruky podľa tejto zmluvy je právo Objednávateľa požadovať a povinnosť Poskytovateľa bezplatne 

odstrániť vady poskytovania Služby, ktorej sa vada týka.  
 

19. SANKCIE A NÁHRADA ŠKODY 
19.1 V prípade omeškania Poskytovateľa s poskytnutím Služby zriadenia dostupnosti NET oproti Lehote plnenia, má 

Objednávateľ právo požadovať od Poskytovateľa úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,1 %  ceny Služby zriadenia 



dostupnosti NET podľa čl. 13.2.1, s ktorou je Poskytovateľ v omeškaní, za  každý deň omeškania. Nárok 
Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu tým zostáva nedotknutý. 

19.2 Za dobu omeškania Objednávateľa s úhradou splatnej peňažnej pohľadávky má Poskytovateľ právo požadovať 
od Objednávateľa úrok z omeškania v zákonnej výške z omeškanej sumy za každý deň omeškania. 

19.3 Nárok oprávnenej strany na zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy nevzniká v prípadoch ak k porušeniu zmluvnej 
povinnosti povinnej strany zabezpečenej zmluvnou pokutou došlo v dôsledku vyššej moci, alebo skutočností 
pričítateľných oprávnenej zmluvnej strane. 

19.4 Poskytovateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené jeho porušením tejto Zmluvy a zaväzuje sa nahradiť ich 
Objednávateľovi. 

19.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci zodpovednosti Poskytovateľa za škodu spôsobenú Objednávateľovi pri 
plnení záväzkov z tejto Zmluvy budú predmetom náhrady výlučne škody skutočné a priame. Predmetom náhrady 
škody nebudú žiadne škody následné, náhodné či nepriame, ako na príklad ušlý zisk, nerealizovaný výnos či 
úspora a ani škody vzniknuté ako náklady na obnovu poškodených alebo stratených dát, pričom celková výška 
náhrady, ktorú si Objednávateľ bude môcť nárokovať titulom náhrady škody a ktorú Poskytovateľ bude musieť 
nahradiť môže byť najviac spolu 100 % úhrnu cien za Služby zriadenia dostupnosti NET vrátane dane z pridanej 
hodnoty za jednu a všetky škodové udalosti súčasne. 

 
20. ZÁKAZ POSTÚPENIA 
20.1 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 

postúpiť akékoľvek svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu stranu, okrem pohľadávok na 
finančné plnenie.  

20.2 V prípade porušenia povinnosti podľa čl. 20.1 tejto Zmluvy, bude zmluva o postúpení zmluvných práv alebo 
povinností neplatná. 

20.3 V prípade porušenia povinnosti podľa čl. 20.1 jednou zo Zmluvných strán, je druhá Zmluvná strana oprávnená od 
Zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy 
doručené druhej Zmluvnej strane.  

20.4 Objednávateľ požaduje, aby Poskytovateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto Zmluvy predložil zoznam v rozsahu údajov podľa § 28 ods. 1 písm. k) ZVO, v ktorom bude uvedený aj podiel 
zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok 
a čestné vyhlásenia, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať 
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 ZVO, pričom pri výbere subdodávateľa musí Poskytovateľ postupovať tak, 
aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a 
cene. Poskytovateľ je povinný na základe prieskumu trhu vybrať subdodávateľa z minimálne troch ponúk ak 
existujú. 

20.5 Každá zmluva o subdodávke musí byť uzatvorená v písomnej forme a len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
Objednávateľa. Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke 
na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, 
informácií o vykonanom prieskume trhu a čestného vyhlásenia podľa čl. 20.4 tejto Zmluvy. Objednávateľ oznámi 
Poskytovateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 
5 dní od obdržania žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak Objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 5 dní odo dňa 
obdržania žiadosti o schválenie, má sa za to, že Objednávateľ nemá výhrady k výberu subdodávateľa a 
Poskytovateľ je oprávnený uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe ktorých bude 
zabezpečované plnenie tejto Zmluvy. 

20.6 Postup podľa čl. 20.4 a 20.5 tejto Zmluvy vrátane pravidiel výberu subdodávateľa platí aj pri zmene subdodávateľa 
počas plnenia tejto Zmluvy. 

20.7 Poskytovateľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na 
základe takejto zmluvy realizoval sám. Poskytovateľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere 
subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke. 

 
 



21. DÔVERNÉ INFORMÁCIE 
21.1 Za dôverné informácie sú na základe tejto Zmluvy stranami považované všetky informácie vzájomne poskytnuté 

alebo sprístupnené v ústnej alebo v písomnej forme, najmä informácie, ktoré sa strany dozvedeli v súvislosti s touto 
Zmluvou, ako aj know-how, ktorým sa rozumejú všetky poznatky obchodnej, výrobnej, technickej či ekonomickej 
povahy súvisiace s činnosťou zmluvnej strany, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu hodnotu a ktoré nie 
sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné a majú byť chránené.  

21.2 Za dôverné informácie budú Zmluvné strany považovať a prísne chrániť tiež všetky a akékoľvek informácie 
súvisiace s Transakciami NET spracovávanými podľa tejto Zmluvy, pri ktorých je verejným obstarávateľom, 
obstarávateľom a iným, povinným osobám postupujúcim podľa ZVO, alebo iným zákonom uložená mlčanlivosť 
a/alebo povinnosť chrániť utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo alebo dôverné informácie akýchkoľvek 
Koncových užívateľov NET, alebo dôverné informácie nimi poskytnuté na spracovanie prostredníctvom Služieb. 

21.3 Žiadna zo zmluvných strán nesmie sprístupniť tretej osobe dôverné informácie, ktoré pri plnení tejto Zmluvy získala 
alebo nadobudla, ak táto Zmluva alebo príslušný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak. 

21.4  Zmluvné strany môžu sprístupniť dôverné informácie za účelom plnenia tejto Zmluvy svojim zamestnancom, 
externým zamestnancom a subdodávateľom, orgánom alebo ich členom podieľajúcim sa na plnení podľa tejto 
Zmluvy za rovnakých podmienok, aké sú stanovené zmluvným stranám v tomto článku, a to len v rozsahu 
nevyhnutnom pre riadne plnenie tejto Zmluvy a za predpokladu že uvedené osoby budú zmluvne zaviazané 
mlčanlivosťou obdobne ako Zmluvné strany tejto zmluvy. Ďalej ich môžu sprístupniť tretím osobám za účelom 
uskutočnenia právneho, účtového alebo daňového poradenstva a auditu niektorej zo zmluvných strán, ak sú tieto 
osoby viazané povinnosťou ochrany informácií najmenej v rozsahu, aký je stanovený v tomto článku alebo 
zákonom stanovenou profesijnou mlčanlivosťou.  

21.5 Dôverné informácie týkajúce sa jednej zo Zmluvných strán budú považované Zmluvnými stranami za obchodné 
tajomstvo príslušnej Zmluvnej strany podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a obidve zmluvné 
strany sa ho zaväzujú takto chrániť.  

21.6 Ochrana informácií sa ďalej nevzťahuje na prípady, kedy: 
a) zmluvná strana preukáže, že je táto informácia verejne dostupná, bez toho, aby túto dostupnosť spôsobila 

sama zmluvná strana; 
b) zmluvná strana preukáže, že mala túto informáciu k dispozícii ešte pred dátumom sprístupnenia druhou 

stranou, a že ju nenadobudla v rozpore so zákonom alebo s iným obmedzením sprístupnenia; 
c) môže zmluvná strana získať bezodplatne túto informáciu od tretej osoby, ktorá nie je obmedzená v jej 

sprístupnení; 
d) získa zmluvná strana od sprístupňujúcej zmluvnej strany písomný súhlas sprístupňovať danú informáciu, a to 

aj dodatočne; alebo 
e) ak je sprístupnenie informácie vyžadované zákonom alebo záväzným rozhodnutím oprávneného orgánu 
f) zmluvná strana dospela k informácii nezávisle, vlastnou činnosťou. 

  
21.7 Na žiadosť Objednávateľa Poskytovateľ bezodkladne vráti Objednávateľovi alebo zničí dôverné informácie 

Objednávateľa, ktoré už nie sú potrebné pre účely plnenia tejto Zmluvy. 
21.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že poučia svojich zamestnancov, štatutárne orgány, ich členov a subdodávateľov, 

ktorým sú sprístupnené dôverné informácie o povinnosti chrániť dôverné informácie v zmysle tohto článku Zmluvy. 
21.9 Pokiaľ budú informácie poskytnuté Objednávateľom, ktoré sú nevyhnutné na plnenie podľa tejto Zmluvy, 

obsahovať údaje podliehajúce režimu ochrany utajovaných skutočností, je Poskytovateľ povinný postupovať 
v súlade s takými predpismi.  

21.10 Povinnosť chrániť dôverné informácie uvedené v tomto článku zaväzuje zmluvné strany po dobu účinnosti tejto 
Zmluvy, ako aj po zániku ostatných záväzkov z tejto Zmluvy ešte 10 rokov. 

21.11 Poskytovateľ sa zaväzuje oboznámiť a následne zabezpečiť od svojich zamestnancov realizujúcich predmet 
plnenia Zmluvy dodržiavanie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými počas výkonu prác 
pre Objednávateľa prišiel do styku, ako aj o zákaze ich využitia pre osobnú potrebu, zverejnenia, poskytnutia a 
sprístupnenia s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu pre ochranu osobných údajov 
pri plnení jeho úloh. 



21.12 Požiadavka podľa čl. 21.11 bude zabezpečená podpísaním vyhlásenia o mlčanlivosti zo strany príslušného 
zamestnanca Poskytovateľa a ako aj jeho subdodávateľov. 

21.13 Všetky podklady poskytnuté Poskytovateľovi a evidované údaje musia byť po ukončení obchodných vzťahov bez 
vyzvania odovzdané Objednávateľovi alebo podľa jeho rozhodnutia vymazané alebo skartované. Táto povinnosť 
sa vzťahuje aj na vyhotovené kópie. Toto ustanovenie neplatí v prípade vzájomných zmlúv súvisiacej 
dokumentácie medzi Zmluvnými stranami, ktoré ale nesmú byť bez súhlasu Objednávateľa sprístupnené tretej 
strane. 

21.14 Porušenie záväzku Poskytovateľa ochraňovať, tretej, nepovolanej osobe v rozpore s touto Zmluvou alebo 
zákonom sprístupniť alebo pre seba na iný účel ako je poskytovanie Služieb podľa tejto zmluvy využiť dôverné 
informácie podľa čl. 21.2 tejto Zmluvy predstavuje podstatné porušenie tejto Zmluvy Poskytovateľom. 
 

22. ORGÁNY PROJEKTOVÉHO RIADENIA 
22.1 Orgánmi projektového riadenia sú: 

a) Riadiaci výbor Projektu (ďalej len „Riadiaci výbor“) 
b) Projektový manažér Objednávateľa 
c) Projektový manažér Poskytovateľa 

22.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci riadenia poskytovania Služieb podľa tejto Zmluvy budú uplatňovať princípy 
metodiky projektového riadenia PRINCE 2, pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak. 

22.3 Riadiaci výbor má štyroch členov z ktorých jeden je predsedom Riadiaceho výboru. Dvoch členov Riadiaceho 
výboru, z ktorých jeden je predseda menuje Objednávateľ a dvoch členov Riadiaceho menuje Poskytovateľ. 

22.4 Osoby menované Objednávateľom za Projektového manažéra Objednávateľa a členov (predsedu) Riadiaceho 
výboru oznámi Objednávateľ Poskytovateľovi písomne do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 
Akúkoľvek zmenu v osobe člena Riadiaceho výboru, je Objednávateľ povinný písomne oznámiť Poskytovateľovi 
bez zbytočného odkladu. 

22.5 Osoby menované Poskytovateľom za Projektového manažéra Poskytovateľa a za členov Riadiaceho výboru 
oznámi Poskytovateľ Objednávateľovi písomne do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Akúkoľvek 
zmenu v osobe člena Riadiaceho výboru je Poskytovateľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi bez 
zbytočného odkladu. 

22.6 Riadiaci výbor zvoláva ktorýkoľvek jeho člen alebo predseda podľa potreby, minimálne však zasadá vždy v prvý 
pracovný deň v každom kalendárnom mesiaci alebo v pravidelných termínoch na základe rozhodnutia Riadiaceho 
výboru. Na zasadnutí Riadiaceho výboru jeho členovia diskutujú o otázkach týkajúcich sa Zmluvy.  

22.7 V prípade vzniku alebo hrozby rizika alebo iných kritických/neštandardných projektových udalostí môže Projektový 
manažér Poskytovateľa alebo Objednávateľa zvolať Riadiaci výbor, pričom Riadiaci výbor zasadne najneskôr do 
5 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy druhej zmluvnej strane.  

22.8 Poskytovateľ je povinný zúčastniť sa zasadnutia Riadiaceho výboru, ak ho o to požiada Objednávateľ alebo 
priamo Riadiaci výbor. 

22.9 Riadiaci výbor je uznášaniaschopný, ak  na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Riadiaci 
výbor prijíma rozhodnutia na základe súhlasu nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, pričom v prípade rovnosti 
hlasov má rozhodujúce slovo hlas predsedu Riadiaceho výboru.  

22.10 Rozhodnutia Riadiaceho výboru sú pre Zmluvné strany v rozsahu ich záväzkov podľa tejto Zmluvy záväzné 
obdobne ako pokyn Objednávateľa. 

22.11 Svoje požiadavky a rozhodnutia adresuje Riadiaci výbor Poskytovateľovi a Objednávateľovi v písomnej forme 
s tým, že na realizáciu požiadaviek Riadiaceho výboru musí byť daná primeraná lehota.  

22.12 Projektoví manažéri budú plniť hlavne nasledujúce úlohy: 
a) organizačne zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením tejto Zmluvy, 
b) koordinovať činnosť zmluvných strán pri plnení tejto Zmluvy, 
c) informovať na vyžiadanie zmluvnej strany o postupe plnenia tejto Zmluvy,  
d) kontrolovať priebeh a postup plnenia tejto Zmluvy, 
e) pripravovať návrhy potrebných zmien a dodatkov tejto Zmluvy 

 



23. UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY 
23.1 Každá zmluvná strana môže zmluvu vypovedať v nasledovných prípadoch: 

a) ak písomne upozorní druhú zmluvnú stranu na neplnenie alebo podstatné porušenie svojich  povinností 
vyplývajúcich zo Zmluvy a druhá zmluvná strana do štyridsaťpäť dní alebo do inej dlhšej dodatočnej lehoty 
písomne určenej nesplní tieto povinnosti alebo neodstráni porušenie tejto Zmluvy na ktoré bola upozornená, 
pričom podstatným porušením sa rozumie akékoľvek porušenie zmluvných povinností. 

b) ak niektorá zmluvná strana nemôže plniť svoje povinnosti v dôsledku vyššej moci po dobu dlhšiu ako 3 mesiace. 
c) pokiaľ právny stav podľa čl. 17.10 posledná veta bude trvať dlhšie ako 60 dní, 

23.2 V prípadoch podľa čl. 23.1 bude ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená ukončiť platnosť a účinnosť tejto 
Zmluvy písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane s výpovednou lehotou v trvaní 3 celé kalendárne 
mesiace nasledujúce po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 

23.3 Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy len ak: 
a) Poskytovateľ podstatným spôsobom poruší svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy a takéto porušenie nenapraví 

ani v priebehu štyridsiatich piatich dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie takého 
porušenia, pričom podstatným porušením sa rozumie akékoľvek porušenie zmluvných povinností. 

b) Poskytovateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo reštrukturalizácia alebo 
bude voči nemu začaté exekučné konanie, 

c) Poskytovateľ opakovane poruší ustanovenia čl. 20.4 až 20.7 tejto Zmluvy. 
Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

23.4 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy len ak: 
a) Objednávateľ podstatným spôsobom poruší svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy a takéto porušenie nenapraví 

ani v priebehu štyridsiatich piatich dní od doručenia písomnej výzvy Poskytovateľa na odstránenie takého 
porušenia, pričom podstatným porušením sa rozumie akékoľvek porušenie zmluvných povinností. 
Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

23.5 Ukončením platnosti a/alebo účinnosti tejto Zmluvy pred uplynutím Obdobia životnosti NET v súlade s týmto čl. 23 
alebo z iného právneho dôvodu nebudú dotknuté vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z tejto Zmluvy alebo 
v súvislosti s ňou pred ukončením jej platnosti a/alebo účinnosti ani ustanovenia čl. 24 tejto Zmluvy. 
 

24. OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE PRÍPAD  UKONČENIA ZMLUVY 
24.1 S ohľadom na povahu a predmet právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, ktoré si vyžadujú vysokú mieru 

stability a bezpečnosti a s tým súvisiacu potrebu eliminácie či zmiernenia rizík oboch Zmluvných strán pred 
právnou neistotou spojenou s prípadným  ukončením platnosti alebo účinnosti tejto Zmluvy pred uplynutím 
Obdobia životnosti NET (ďalej len „Predčasné ukončenie Zmluvy“), sa Zmluvné strany dohodli ku dňu  ukončenia 
Zmluvy na nasledovnom spôsobe vysporiadania, ktoré nastane automaticky, pokiaľ sa Zmluvné strany skôr 
písomne nedohodnú inak: 
24.1.1 Dňom  ukončenia Zmluvy Poskytovateľ predáva a odovzdáva Objednávateľovi súbor vecí a práv 

predstavujúci Infraštruktúru NET vrátane všetkých jej súčastí a Poskytovateľom postúpiteľných práv 
viažucich sa k Infraštruktúre NET (napr. práva zo záruk, práva ku Krabicovému softvéru a pod), ktorý ju 
kupuje a preberá v stave v akom stojí a leží k tomuto dňu a to za kúpnu cenu zahrnutú v celkovej cene 
podľa čl. 24.1.6 tejto Zmluvy nižšie, 

24.1.2 Do dvoch pracovných dní odo dňa  ukončenia Zmluvy Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi všetky 
prístupové heslá, údaje, kľúče a iné prostriedky potrebné k nerušenému užívaniu a úplnej správe 
a kontrole Infraštruktúry NET a súčasne k APV NET. 

24.1.3 Do dvoch pracovných dní odo dňa  ukončenia Zmluvy Poskytovateľ odovzdá Objednávateľovi na 
dátovom nosiči úplné zdrojové kódy všetkých súčastí APV NET verzie prevádzkovanej ku dňu  ukončenia 
Zmluvy, vrátane všetkých súvisiacich dokumentačných súborov, kompilačných a testovacích skriptov, 
nastavení a exportov databáz NET  podľa stavu k tomuto dňu a to v nezašifrovanej podobe čitateľnej 
bežnými technickými prostriedkami 



24.1.4 Do dvoch pracovných dní odo dňa  ukončenia Zmluvy Poskytovateľ odovzdá Objednávateľovi na 
dátovom nosiči rozmnoženiny všetkých Autorských diel v zmysle čl. 16.2  tejto Zmluvy nad rámec čl. 
24.1.3 a to v nezašifrovanej podobe čitateľnej bežnými technickými prostriedkami 

24.1.5 Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi ku všetkým Autorským dielam v zmysle čl. 16.2 tejto Zmluvy 
neobmedzenú nevýhradnú licenciu na všetky a akékoľvek v tom čase známe spôsoby použitia 
Autorských diel vrátane práva na ich úpravu, modifikáciu, adaptáciu, preklad či spojenie s inými dielami 
alebo vytvorenie derivatívnych autorských diel ako aj práva postúpiť uvedenú licenciu alebo udeliť 
sublicenciu v rozsahu vlastného oprávnenia na ľubovoľnú tretiu stranu alebo viac tretích strán bez 
ďalšieho súhlasu Poskytovateľa, a to na celú dobu trvania ochrany predmetných Autorských diel podľa 
zákona. Odmena za udelenie predmetnej licencie k Autorským dielam a akékoľvek použitie Autorského 
diela v zmysle predmetnej licencie je zahrnutá v cene čl. 24.1.6 tejto Zmluvy 

24.1.6 Do 45 dní odo dňa  ukončenia Zmluvy Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi za súbor vecí a práv v súlade 
s čl. 24.1.1 až 24.1.5 tejto Zmluvy celkovú nadobúdaciu cenu stanovenú bez dane z pridanej hodnoty ako 
35% úhrnu cien bez dane z pridanej hodnoty Služby dostupnosti podľa výšky ceny aplikovateľnej pre 
tieto Služby dostupnosti ku Dňu Predčasného ukončenia Zmluvy, na ktoré by Poskytovateľovi vznikol 
nárok počas trvania celého obdobia odo dňa nasledujúceho po Dni  ukončenia Zmluvy až do uplynutia 
posledného dňa Obdobia životnosti NET, pokiaľ by tieto Služby dostupnosti NET Poskytovateľ riadne 
poskytoval a k  ukončeniu Zmluvy by nedošlo. 

 
 
25. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
25.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej 

uverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR. 
25.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do uplynutia Obdobia životnosti NET vrátane všetkých potrebných funkcionalít 

EKS t.j. do 30. 6. 2023. 
25.3 Akékoľvek zmeny a/alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe dohody obidvoch Zmluvných 

strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k Zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami oboch 
Zmluvných strán. 

25.4 Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, alebo ak sa takým stane z akéhokoľvek 
dôvodu, potom platnosť ostatných ustanovení nebude žiadnym spôsobom dotknutá. Zmluvné strany súhlasia, že 
v takomto prípade sa takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie považuje za nahradené platným ustanovením, 
ktoré má čo možno najviac podobný skutočný a obchodný účinok ako pôvodné ustanovenie.  

25.5 Táto Zmluva a záväzkový vzťah z tejto Zmluvy sa spravuje Obchodným zákonníkom, autorským zákonom 
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.  

  



25.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
 Príloha č. 1 – Podrobný opis predmetu plnenia 
25.7 Táto Zmluva je vyhotovená v deviatich (9) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ dostane 

šesť (6) vyhotovení a Poskytovateľ tri (3) vyhotovenia. 
25.8 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že s obsahom tejto Zmluvy súhlasia, a že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, 

čo potvrdzujú prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov, ktorí Zmluvu podpísali. 
 
 
 
 

Bratislava, dňa  

 

 Bratislava, dňa  

 

Objednávateľ 

 

 

 

 Poskytovateľ 

 

Ing. Denisa Saková, PhD. 
           vedúca služobného úradu  
  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

 

 

 

            Ing. Stanislav Čekovský, konateľ 
ANASOFT APR, spol. s r.o. 

 

 

 

      PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky  

 

 

 

     Ing. Miroslav Majoroš, generálny riaditeľ 
                  Slovak Telekom, a.s. 
 

 

 

               Ing. Ján Adamec, prokurista  
                 Slovak Telekom, a.s. 
 

 

 

    JUDr. Ján Pitoňák, prokurista 
 Slovak Telekom, a.s. 

 
 
 

 
  



Príloha č. 1 
 
Predmetom  zákazky/zmluvy je poskytovanie služieb systému NET tak, aby nebola nijako narušená vzájomná 
integrita systému NET so systémom EKS a služby realizovali elektronickú podporu procesu verejného 
obstarávania pre všetkých verejných obstarávateľov  postupom vždy v súlade s platným  Zákonom o verejnom 
obstarávaní ( v tomto čase Zákon 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov) a Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska. 
Podrobné zadanie funkcionalít je determinované dokumentom „Zavedenie nadlimitného elektronického 
trhoviska Štúdia uskutočniteľnosti“ spracovaným spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o.  odovzdanou 
Objednávateľovi dňa 25.09.2015 v nadväznosti na dokument  „Elektronický kontraktačný systém - Návrh 
implementácie prevádzky a podpory“, ktoré vychádzajú ako z európskej tak národnej legislatívy 
determinujúcej realizáciu verejného obstarávania prostredníctvom elektronických informačných 
a komunikačných prostriedkov, vďaka ktorým je možné značne zjednodušiť uverejňovanie zákaziek a zvýšiť 
efektívnosť a transparentnosť postupov obstarávania. Príslušné dokumenty obsahujú najmä, nie však výlučne 
predmet zmluvy, spôsob jeho implementácie, rozsah infraštruktúry, sprievodných aktivít, podporných služieb 
a služieb dostupnosti v kontexte poskytovania transakčných služieb a zodpovednosti za vady, vrátane lehôt. 
Cieľom predmetu plnenia má byť používanie týchto nediskriminačných, všeobecne dostupných 
a interoperabilných nástrojov, ako štandardných prostriedkov komunikácie a  výmeny informácií v postupe 
obstarávania, rozširujúc tak možnosti účasti hospodárskych subjektov na hospodárskej súťaži.  
Dodávateľ je viazaný poskytovať služby tak, aby spĺňali podmienku čo najvyššej zhody z pohľadu užívateľov,  
doterajších funkcionalít EKS s novými funkcionalitami poskytovanými prostredníctvom NET pričom je povinný 
prihliadať na nasledovné procesné rozdiely:    
 
 
 
 


