
Zmluva číslo .. f.':f.ŕ.'J/ /f/11 
o poskytovaní služieb spojených s prevádzkou aplikácií 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 51311991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") medzi 

Objednávateľ: 

Sídlo: 
IČO: 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie slobody l ,  813 70 Bratislava l 

00151513 

V mene ktorého koná: Ing. Viktor Nižňanský, PhD., vedúci Úradu vlády Slovenskej 
republiky 

Bank. Spojenie: 
Číslo účtu: 

Štátna pokladnica, Bratislava 
7000060 195/8180 

(ďalej len "objednávateľ") 

a 

Poskytovateľ: 

Sídlo: 
IČO: 
Zapísaný: 
V mene ktorého koná: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Aglo Services s.r.o. 

Šustekova 51, 851 04 Bratislava 
44062443 

Okresný súd Bratislava I, oddelenie Sro, vložka 51529/B 

Mgr. Michal Polan, konateľ spoločnosti 
Tatra Banka, a.s. 
2621184374 l 1100 

(ďalej len "poskytovatel"') 

ČI. I. Predmet zmluvy 

l. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi užívateľskú 
podporu formou Poskytovateľom prevádzkovaných služieb hotline, helpdesk a systému pre 
evidenciu ticketov, odstraňovať chyby dodaných produktov, (ďalej len "užívateľská 
podpora"), prevádzkovať testovacie prostredie pre Webové sídlo Úradu vlády SR, CMS, 
systém CRZ a Evidenciu objednávok (ďalej len "prevádzka testovacieho 
prostredia"), poskytovať bezpečnostné záplaty a aktualizácie a záväzok Objednávateľa 
zaplatiť za užívateľskú podporu a prevádzku testovacieho prostredia dohodnutú cenu podľa čl. 
IV tejto zmluvy. 
Presná špecifikácia služieb tvorí neoddeliteľnú prílohu č. l tejto zmluvy. 

ČI. II. Zmluvné podmienky 

l. Poskytovateľ spolu s Objednávateľom zabezpečí potrebnú spoluprácu všetkých subjektov 
zúčastnených na realizácii záväzku poskytovateľa podľa čl. I tejto zmluvy. 

2. Pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy je Poskytovateľ povinný postupovať s odbornou 
starostlivosťou. 

3. Poskytovateľ je povinný plniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy podľa pokynov a na základe 
požiadaviek objednávateľa nahlásených telefonicky alebo emailom a v súlade s čl. I tejto 
zmluvy. Požadované činnosti je povinný začať vykonávať do nasledujúceho pracovného dňa od 



obdržania požiadavky Objednávateľa. Požadované činnosti sa poskytovateľ zaväzuje vykonať do 
lehoty, ktorú si zmluvné strany dohodli pri zadaní požiadavky. Osobou oprávnenou na zadanie 
požiadavky na strane objednávateľa je riaditeľ odboru informatiky a elektronických služieb 
alebo ním pďverený zamestnanec odboru. 

4. Poskytovateľ je povinný chrániť záujmy Objednávateľa súvisiace s plnením podľa tejto 
zmluvy. 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje vypracovať a doručiť Objednávateľovi na základe jeho požiadania 
písomnú správu o objeme užívateľskej podpory a požadovaných prác, ktoré vykonal podľa tejto 
zmluvy, najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia požiadania. 

ČI. III. Miesto poskytovania služieb 

l. Hlavným miestom poskytovania služieb sú kancelárie Poskytovateľa - Šustekova 51, Bratislava. 
V prípade potreby môžu byť niektoré služby poskytnuté aj v priestoroch Objednávateľa. 

ČI. IV. Cena predmetu plnenia 

l .  Cena užívateľskej podpory, prevádzkovania testovacieho prostredia a požadovaných prác podľa 
čl. I zmluvy je maximálne 10 percent z obstarávacej ceny jednotlivých servisovaných 
produktov ročne, t.j. celkovo 2.090,96- EUR (slovom dvetisícdevät'desiat eur 
a devät'desiatšest' centov). Zoznam servisovaných produktov a ich nadobúdacích cien je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 1. Poskytovateľ nie je platcom DPH. 

2. Hodinová sadzba za poskytovanie jednotlivých služieb a prác je 34,- EUR (slovom tridsaťštyri 
eur). 

3. V prípade vyčerpania cenového limitu stanoveného v ods. l tohto článku sa poskytovateľ zaväzuje 
poskytovať požadované služby a práce až do konca účinnosti tejto zmluvy bez nároku na zvýšenie 
dohodnutého cenového limitu. 

ČI. V. Platobné podmienky a fakturácia 

l .  Objednávateľ zaplatí Poskytovateľ ovi cenu za poskytované služby v mesačných platbách na základe 
faktúry Poskytovateľa, ktorej neoddeliteľnou prílohou bude rozpis objemu služieb a prác 
poskytnutých za príslušný mesiac, za ktorý sa faktúra vystavuje. 

2. Cena za poskytnuté služby môže byť za každý mesiac odlišná, bude závisieť od objemu služieb 
a prác preukázateľne poskytnutých za príslušný mesiac, za ktorý sa faktúra vystavuje. 

3. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra bude obsahovať 
nesprávne alebo neúplné údaje, je Objednávateľ oprávnený takúto faktúru vrátiť Poskytovateľovi 
na opravu. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, resp. odo dňa 
doručenia opravenej faktúry podľa predchádzajúcej vety, na bankový účet Poskytovateľa uvedený 
v záhlaví tejto zmluvy. 

4. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr vzniká Poskytovateľovi nárok na úrok z 
omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, v prípade omeškania zaplatenia 
faktúry si Poskytovateľ nebude uplatňovať nárok na úrok z omeškania, ak omeškanie bude 
spôsobené peňažným ústavom Objednávateľa alebo Poskytovateľa. 



Čl. VI. Zodpovednost' za škodu a zmluvné pokuty 

l. Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla v súvislosti s plnením jeho 
záväzku voči objednávatel'ovi. Škoda sa uhrádza v peniazoch; ak však o to objednávateľ požiada 
a ak je to možné a obvyklé, poskytovateľ uhradí škodu uvedením do predošlého stavu. 

2. v prípade, re poskytovateľ nezačne vykonávať požadované činnosti a užívatel'skú podporu 
v lehotách podl'a čl. II. ods. 3 tejto zmluvy, objednávate!' môže od poskytovatel'a požadovať 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %z ceny predmetu plnenia za každý aj začatý deň omeškania. 

Čl. VII. Ukončenie zmluvy 

l. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na jeden rok od nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy. 

2. Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. 
3. Každá zo zmluvných strán má právo vypovedať zmluvu bez udania dôvodov. Výpovedná doba je 

dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť odstúpením podľa § 344 Obchodného 
zákonníka, a to z dôvodu podstatného porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou. Plnenia, ktoré si 
zmluvné strany navzájom poskytli do dňa odstúpenia od zmluvy, si zmluvné strany nevracajú. 

5. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 
a) výpadok systému objednávatel'a spôsobený softvérovou chybou produktu poskytovatel'a alebo 
zásahom zamestnancov poskytovateľa na dobu dlhšiu ako 24 hodin 
b) opakované porušenie povinnosti poskytovatel'a podľa čl. II ods. 3 tejto zmluvy. 
6. Opľávnená strana má právo od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi povinnej strane bez zbytočného 

odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela. 
7. Objednávate l' má taktiež právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že poskytovatel' opakovane poruší 

povinnosti podl'a tejto zmluvy nepodstatným spôsobom, pričom opakovaným porušením sa rozumie 
porušenie takej istej povinnosti dvakrát a viac. 

8. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia od 
zmluvy nastávajú okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nie je 
dotknutý nárok na náhradu škody. V dôsledku odstúpenia od zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných 
strán táto zmluva zaniká. 

Čl. VII. Záverečné ustanovenia 

l .  Vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a 
platných právnych predpisov. 

2. Poskytovatel' je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré získal v 
súvislosti s plnením predmetu zmluvy a získané informácie nesmie ďalej použiť. Dôverné 
informácie predstavujú akékol'vek verejne neprístupné technické, obchodné alebo iné informácie o 
špecifikách Objednávateľa, ktoré v súvislosti s touto zmluvou označí za dôverné. 

3. Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán formou písomných 
dodatkov. 

4. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri rovnopisy 
a Poskytovateľ dva rovnopisy. 



5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa§ Sa zákona o slobode informácií v spojitosti s§ 47a ods. 
l Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu podpísali. 

V Bratislave, dňa 1 9. AUG. 2011 

Ing. Viktor Nižňanský, PhD. 

za poskytovatel'a 

Mgr. Michal Polan 

�glo services s.r.o. 
Sustekova 51 
851 04 Bratislava 

tel.: 02/20633211 
Web: www.aglo.sk 
mali: fnfoiilalfo.sk 



Príloha č. l 

l, UŽÍVATEĽSKÁ PODPORA 
Užívateľská podpora poskytuje pomoc pri riešení problémov pri výpadku aplikácie alebo 
niektorých jej služieb. Užívateľská podpora taktiež krátkodobé poradenstvo, konzultačné 
služby a riešenie menej urgentných problémov, ktoré neohrozujú fungovanie aplikácie. 

Služba zahŕňa: 
• Užívateľská podpora a zásah do jedného pracovného dňa v prípade výpadku systému 

alebo obmedzenia niektorých služieb. Nahlasovanie poruchy prebieha v takomto 
prípade vždy telefonicky. 

• Užívateľská podpora pri zistení problému alebo príznakov, ktoré obmedzujú 
plnohodnotné používanie aplikácie. Nahlásenie problému prebieha telefonicky alebo 
pomocou webového formulára, pričom kontaktné údaje na strane poskytovateľa sú 
nasledovné: 

Email: 
Fax: 
Telefón: 
• Aktualizácia dokumentácie 
• Aktualizácia testovacieho prostredia 
• Prevádzkové zásahy 
• Odborná poradenská a konzultačná pomoc 
• Optimalizácia systému, aktualizácia bezpečnostných záplat 
• Konzultačné služby 

2, PREVÁDZKA TESTOVACIEHO PROSTREDIA 

Testovacie prostredie predstavuje prevádzku aplikácie rovnakej alebo novšej verzie pre účely 
testovania funkčnosti zadávateľom. Testovacie prostredie poskytuje tiež možnosť testovania 
aplikácie a jej používania užívateľmi centrálneho registra. 

Služba zahŕňa: 
• Technickú prevádzku testovacieho prostredia (webový server, diskový priestor, 

konektivita, zálohovanie) 
• Obnovu zo zálohy na požiadanie 
• Dohľad nad prevádzkou testovacieho prostredia, kontrola správnosti funkčnosti 

testovacieho prostredia 
• Poskytovanie prístupov do testovacieho rozhrania 
• Pomoc pri implementácii riešenia a odlaďovaní nedostatkov, konzultačné služby 
• Aktualizáciu testovacieho prostredia 



Zoznam servisovaných aplikácií: 
• Webové sídlo úradu vlády, CMS (4 381,60 EUR) 
• Centrálny register zmlúv (15 328,- EUR) 
• Evidencia objednávok (l 200,- EUR) 

Spolu: 20 909,60 EUR 




