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Čiastková zmluva o poskytnutí služieb 

Čiastková zmluva o poskytnutí služieb číslo OP-2017/129 
uzatvorená v n adväznosti na Rámcovú dohodu č. 1 122/2013 

zatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č .  5 1 3/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej aj  len ako 
"Obchodný zákonník") 

"Objednávatel"' 

Názov 
Adresa organizácie 

I ČO 
Zastúpenie 
Meno a priezvisko 
Funkci a  

(ďalej aj len ako "Zmluva") 

medzi zmluvnými stranami 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 
Kollárova 8 
9 1 7 02 Trnava 
Slovenská republika 
421 56424 

Mgr. Norbert Molnár 
generálny riaditeľ NAS ES 

"Poskytovatel"'- konzorcium spoločností KPMG Slovensko, spol. s r. o. a stengl, a. s. 

Názov 
Sídlo 

I ČO 
DIČ 
I Č DPH 
Zastúpená 
Obchodné meno 
Funkcia 
B anka 
B ankový účet 

Názov 
Sídlo 

I ČO 
DIČ 
I Č DPH 
Zastúpenie 
Meno a priezvisko 
Funkcia 
B anka 
B ankový účet 

KPMG Slovensko, spol. s r. o. 
Dvorákovo nábrežie l O 
8 1 1 02 Bratislava 
S lovenská republika 
3 1348 238 
20203 1 2866 
SK7020000053 

stengl a.s. 
splnomocnenec 
Tatra b anka, a.s. 

 

(ďalej aj len ako "KPMG" alebo ,,Poskytova tel' l") 

stengl a.s. 
Sumbalova IA 
Bratislava 84 1 04 
Slovenská republika 
35 8 73 426 
2021 772720 
SK 2021 772 720 

Ing. Andrej Petrovaj 
podpredseda predstavenstva 
Tatra banka, a.s. 

 

(ďalej aj len ako "stengl" alebo ,,Poskytovateľ 2") 
(KPMG a stengl ďalej spolu , alebo jednotlivo aj len ako ,,Poskytovatel"') 
(Objednávatel' a Poskytovateľ ďalej aj len ako "Zmluvné strany") 
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Čl. l 
Predmet Zmluvy 

Čiastková zm luva o poskytnutí služieb 

]. Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti 
s poskytnutím poradenských služieb zo strany Poskytovateľa pre Objednávateľa, pozostávajúcich zo 
služieb podpory riadenia programov a projektov a služieb koordinačnej a metodickej podpory v rámci 
výkonu činností spadajúcich do kompetencie Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (ďalej 
aj ako ,,Podpora NASES") súhrnne predmet te jto Zmluvy ďalej aj len ako "Poradenské služby" alebo 
"Služby". 

2.  Poradenské služby sú realizované v súlade s ustanoveniami Rámcovej dohody č. 1 122/20 1 3  
o poskytovaní poradenských služieb pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov v znení 
Dodatku č. l k Rámcovej dohode č. 1 1 22/201 3  o poskytovaní poradenských služieb pre tvorbu, riadenie 
a hodnotenie projektov/programov uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 5 1 3 11 99 1  Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších právnych predpi sov (ďalej aj ako "Rámcová dohoda"). 

3 .  Predmetom tejto Zmluvy je povinnosť Objednávateľa zaplatiť za  Poradenské služby cenu dohodnutú 
v tejto Zmluve. Poradenské služby uvedené v bode l .  budú pozostávať z podpory CVS AK EŠIF 
v nasledujúcich oblastiach: 

a) Podpora aktivít riadenia programov a projektov 
b) Aktivity koordinačnej a metodickej podpory 

4. Zmluvné strany sa dohodli ,  že po skytovanie Poraden ských služieb sa bude realizovať vo forme 
poradenstva, konzultácií a spoluúčasti na vypracovávaní dokumentov podľa potrieb Objednávateľa, a to 
aj formou ad hoc poraden stva. 

5. Poskytovateľ bude pri plnení svojich zmluvných povinností postupovať s odbornou starostlivosťou, v 
súlade s platnou legi slatívou a v prípade financovania predmetu plnenia z prostriedkov Európskej únie, 
Nórskeho finančného mechani zmu, švajčiarskeho finančného mechanizmu, iných finančných 
mechanizmov aj v súlade so zmluvou o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku (ďalej aj "NFP") 
a všetkými právnymi dokumentmi a inými záväznými pokynmi ,  na ktoré zml uva o poskytnutí NFP 
odkazuje, najmä schváleným projektom, dokumentmi riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu 
pod riadiacim orgánom a inými strategickými dokumentmi ,  o ktorých musí byť Poskytovateľ zo strany 
Objednávateľa informovaný. 

6. Poskytovateľ poskytne Objednávatel'ovi súhrn jednotlivých výstupov plnenia predmetu tejto Zmluvy 
formou správ v písomnej forme v nasledovnom rozsahu: 
a) Úvodná správa, ktorá obsahuje vecný a časový harmonogram poskytovani a  poraden ských 

služieb, najmä popis časového rámca pre úplné splnenie predmetu tejto Zmluvy vrátane popi su 
hlavných aktivít, výstupov ri adenia, zoznamu expertov projektu a prípadných dodatočných úloh 
potrebných za účelom splneni a  te jto Zmluvy, siln é a slabé stránky predmetu plnenia podľa tejto 
Zmluvy. Úvodnú správu predloží na akceptáciu Poskytovatel' Objednávatel'ovi najneskôr do 3 
týždňov od účinnosti te jto Zmluvy. 

b) Pracovné výkazy, k toré b ude Poskytovateľ v pravidelných mesačných intervaloch 
predkladať Objednávateľovi ako výkaz o plnení všetkých služieb vyplývajúcich z predmetu 
tejto Zmluvy, ktoré Objednávateľovi poskytol v súvi slosti s plnením zadanej úlohy; Pracovné 
výkazy budú predkladané vo forme podľa v zoru uvedeného v Prílohe č. 3 -Vzor Výkazu ,prác, 
v Prílohe č. 4 -Vzor Výkazu prác spolu (ďalej len ako "Pracovné výkazy").a v Prílohe č. 5 -
Vzor Záznamu z rokovani a  l konzultácie . 

c) Záverečná správa, ktorá obsahuje najmä realizačný súhrn plnenia te jto Zmluvy, zhodnotenie 
silných a slabých stránok predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy, získané ponaučenia, 
efektívnosť zavedenia a účinnosť odporúčaných - použitých nástrojov , zoznam stretnutí a 
seminárov a v prípade, ak je to vhodné, aj kritickú štúdiu všetkých hlavných probl émov, ktoré 
sa objavili počas plnenia Zmluvy (ďalej aj len ako ,,Záverečná správa"). Záverečnú správu 
vypracúva Po skytovateľ a predloží ju Objednávateľovi najne skôr 3 týždne pred ukončením 
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Čiastková zmluva o poskytnutí služieb 

platnosti a účinnosti Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú n a  neskoršom dátume jej 
predloženi a. 

7. Úvodnú a záverečnú správu predloží Poskytovatel' v slovenskom jazyku v štyroch exempl ároch a v troch 
neuzamknutých elektronických formách (CD). 

8. Objedn ávate )' overí údaje uvedené v Úvodnej spr áve s osobitným dôrazom n a  kvalifikáciu a skúsenosti 
expertov n avrhnutých Poskytovatel 'om v úvodnej správe do 1 O kalendárnych dní odo dňa doručenia 
úvodnej s právy a ozn ámi svoj súhlas alebo nesúhlas Poskytovatel'ovi. V prípade nesúhlasu Objednávatel'a 
je Poskytovatel' povinný Úvodnú správu u praviť. 

9 .  Ak niektorý z expertov uvedených v Úvodnej správe nebude môcť vykonávať svoje pracovné úlohy, 
pr ípadne ak vznikne potreba doplnenia ďalších expertov, Poskytovatel' predloží Objednávateľovi návrh 
na jeho n ahradenie alebo doplnenie experta, ktorý spÍňa relevantnú odborn ú kvalifikáciu. Tento návrh 
podlieha schváleniu zo strany Objednávatel'a. 

l O. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovanie Poradenských služieb v zmysle te jto Zmluvy bude s padať 
pod kompetenciu Riadiaceho výboru pre N árodnú agentúru sieťových a elektronických služieb, ktorý bol 
zriadený v zmysle čl ánku 5 ,  bod 7. ,  písmeno d) Rámcovej dohody (ďalej aj ako ,,Riadiaci výbor"). 

l l .  Objednávate)' potvrdzuje, že si je vedomý, že výstupy postupov, ktoré Poskytovatel' vykoná, 
nepredstavuj ú audit alebo obdobné služby, či už v rámci slovenských alebo medzinárodných účtovných 
štandardov alebo akýchkoľvek iných účtovných štandardov a nebudú chápané ako výrok aud ítora. 

12. KPMG (Poskytovatel' I) a stengl (Poskytovatel' 2) sa n avzájom dohodli, že pri realizácii predmetu tejto 
Zmluvy, vrátane zodpovednosti za všetku škodu s pôsobenú pri plnení te jto Zmluvy a zodpovednosti za 
všetky n ároky Objednávatel'a vzniknuté poč as plnenia tejto Zmluvy, vrátane n árokov zo sankcií  vrát ane 
procesu akceptácie dodaného plnenia a n áslednej fakturácie bude Poskytovatel 'a zastupovať spoločnosť 
stengl (Poskytovatel' 2), ktorá je zároveň oprávnená zastupovať Poskytovateľa v komunikácii 
s Objednávate)' om týkajúcej sa realizácie Zmluvy na základe s plnomocneni a, ktoré je uvedené v Prílohe 
č. 6 te jto Zmluvy. 

Čl. II 

Spôsob realizácie, použité nástroje a metodológia 

l .  Poskytovatel' bude pri realizácii Poradenských služieb využívať prevažne štandardné a praxou overené 
metodológie KPMG a stengl pre oblasť služieb koordinačnej a metodickej podpory a služieb riadenia 
projektov so zretel'om a v súlade s podmienkami určenými Objednávatel'om. 

2. Pri realizácií  Poradenských služieb je Poskytovatel' oprávnený využívať subdodávatel'ov. Tým sa však 
nezbavuje zodpovednosti za realizáciu a výsledok služieb. 

3 .  Spôsob realizácie Poradenských služieb bol schválený uznesením Riadiaceho výboru, a to n asledovne: 

a) Samotným defmovaním rozsahu pre predmet plneni a  tejto Zmluvy, s osobitným dôrazom na 
Prílohu č.  l tejto Zmluvy- Š pecifikácia predmetu služieb ako aj  n a  podmienky Rámcovej dohody. 

b) Určením harmonogramu realizácie Poradenských služieb, a to od n adobudnutia účinnosti te jto 
Zmluvy do u plynutia účinnosti Rámcovej dohody. 

c )  Stanoven ím maximálneho počtu osobohodín potrebných na plnenie predmetu Poradenských 
služieb, v rozsahu určenom podl'a Prílohy č. 2 tejto Zmluvy - Rozpis množstva a jednotkových 
cien poskytovaných služieb a v článku IIl odsek 1 tejto Zmluvy. 

d) Určením m aximálnej ceny za realizáciu Poradenských služieb, v súlade s čl. III odsek l tejto 
Zmluvy. 

e) zabezpečením vhodného projektového tímu v príslušnom zložení zo strany Poskytovatel'a, a to 
v rozsahu podl'a poži adaviek Objednávatel'a v súlade s charakterom poskytovaných Poradenských 
služieb. 
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Čl. ll 

Cena, platobné podmienky a spôsob prevzatia Poradenských služieb 

1 .  Maximálna zmluvná cena vo výške 1 .239 .927,00 EUR (slovom: jeden milión 
dvestotridsaťdeväťtisícdeväťstodvadsaťsedem EUR, 001100 Eurocentov) bez DPH je stanovená v súlade 
so zákonom č . 1 8/1 996 Z. z. o cenách v znení neskorších pred pisov a v súlade so sú ťažnou ponukou 
poskytovateľa a predstavuje maximálnu kapacitu 19 . 5 1  O osobohodín. Podrobná špecifikácia ceny je 
uvedená v Prílohe č .  2 te jto Zmluvy- Rozpis množstva a jednotkových cien poskytovaných služieb. 

2. Cena za realizáciu Služieb uvedených v článku I bude vypočítaná ako súčin reálne odpracovaných 
osobohodín a jednotkovej ceny za jednu osobohodinu práce jednotlivých členov pracovného tímu 
zostaveného Poskytovateľom (ďalej aj len ako "Jednotková cena"). Jednotková cena pre jednotlivých 
členov pracovného tímu je uvedená v Prílohe č. 2 Rámcovej dohody ako aj v Prílohe č. 2 te jto Zmluvy
Rozpis množstva a jednotkových cien poskytovaných služieb. Jednotková cena je uvedená bez DPH, 
Poskytovateľ bude účtovať Objednávateľovi DPH v súlade s platnými právnymi predpismi. 

3 .  V stanovenej Jednotkovej cene sú zahrnuté všetky náklady Poskytovateľa, ktoré sú spojené s realizáciou 
Poradenských služieb (ako napr. cestovné, ubytovanie a pod.). 

4 .  Riadne poskytnuté zmluvné plnenia bude Objednávateľ uhrádzať postupne podľa predložených faktúr 
Poskytovateľa, ktorý je povinný i ch vystavovať podľa potreby a doruči ť  poštou alebo osobne do miesta 
sídla Objednávateľa uvedeného v záhlaví Zmluvy podľa skutočne poskytnutých plnení Poskytovateľa v 
danom kalendárnom mesiaci. Rozsah skutočne poskytnu tých plnení Poskytovateľ zdokladuje Pracovným 
výkazom potvrdeným Objednávateľom, ktorý bude prílohou faktúry a jeho vzor tvorí Prílohu č .  3 -Vzor 
pracovného výkazu te jto Zmluvy. 

5 .  Pracovný výkaz bude predložený na schválenie Objednávateľovi najneskôr do piatich pracovných dní 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci , v ktorom boli Poradenské služby 
poskytnuté . 

6. V prípade , ak Objednávateľ nemá k vykonaným prácam výhrady, do 5 pracovných dní po doručení 
Pracovného výkazu vedúci projektu Objednávateľa pod píše predložený Pracovný výkaz, čím akceptuje 
rozsah, kvalitu a s pôsob prevedenia Poradenských služieb. 

7 .  V prípade, ak má Objednávateľ k predloženým výkazom prác oprávnené výhrady ( plnenie nebolo 
preukázateľne poskytnuté v súlade s touto Zmluvou), je povinný doručiť Poskytovateľovi výhrady k 
vykonaným prácam do 5 pracovných dní odo dňa doručenia Pracovného výkazu Objednávateľovi. 

8. Ak nebol Objednávateľom podpísaný Pracovný výkaz v lehote podľa bodu 6. a Poskytovateľ neobdrží 
oprávnené výhrady k vykonaným prácam v stanovenej lehote, považujú sa vykazované práce dňom 
nasledujúcim po márnom u plynutí lehoty za akceptované. 

9. Lehota s platnosti faktúr za poskytnuté Poradenské služby je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia 
faktúry Objednávateľovi. 

10. V prípade, že finančné prostriedky Objednávateľa určené na zaplatenie faktúry pre Poskytovateľa nebudú 
včas poukázané relevantnými orgánmi (SORO, platobná jednotka, Certi fikačný orgán, orgány auditu) za 
príslušne dodané služby, lehota na splatnosť faktúry sa prerušuje do dňa pri písania pr íslušnej čiastky 
finančných prostriedkov na účet Objednávateľa. V prípade pozastavenia žiadostí o platbu ( predložených 
Objednávateľom) relevantnými orgánmi vrátane EU založených na faktúrach od Poskytovateľa z 
dôvodov na strane Poskytovateľa bude pozastavené uhrádzanie aj následných faktúr Poskytovateľa do 
doby odstránenia nedostatkov a následného uhradenia respektíve refundácie finančných prostriedkov zo 
strany certifikačného orgánu EÚ. 

l l .  V prípade, ak Objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry za Poradenské služby o viac ako 30 
kalendárnych dní po jej splatnosti, je Poskytovateľ o právnený obmedziť alebo pozastavi ť  
Objednávateľovi poskytovanie Poradenských služieb až do jej ú plného zaplatenia. V prípade pozastavenia 
alebo obmedzenia Poradenských služieb podľa tohto bodu Zmluvy sa Poskytovateľ nedostane do 
omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy. 
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12 .  Faktúra doručená Poskytovatel'o m musí spÍňať náležitosti daňového dokladu v zmysl e platných právnych 
predpisov (faktúra musí obsahovať náležitost i stanovené zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení n eskorších predpisov). Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach na adresu 
Obj ednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať 
nesprávne údaj e vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra Poskytovateľovi vrátená. Ak Poskytovateľ 
po vrátení faktúry predloží novú faktúru, v takom prípade začne plynúť nová l ehota splatnosti faktúry po 
j ej opätovnom doručení Obj ednávateľovi. 

13 . Platba Obj ednávateľa za poskytnuté plnenie sa považuj e za vykonanú dňom odpísania príslušnej sumy 
z účtu Obj ednávateľa v prospech Poskytovateľa. 

14 .  Strany tejto Zmluvy sa dohodl i, že Obj ednávateľ n eposkytuj e preddavok, ani zálohovú platbu. 

1 5 .  Cena za pred met zmluvy bude financovaná zo zdrojov štrukturáln ych fondov EÚ a vlastných 
prostriedkov Obj ednávateľa . 

ČI. IV 

Čas a miesto dodania Poradenských služieb 

l .  Zač iatok poskytovania Poradenských služieb Poskytovateľom bude najneskôr odo dňa nadobudnutia 
úč innosti tejto Zmluv y. Služby budú poskytované najneskôr do 3 1 . 1 2.20 1 7 ,  alebo do vyčerpania 
finančného l imitu podľa čl. III ods. l tejto Zmluvy, podľa toho, ktorý z týchto prípadov nastane skôr. 

2. V prípade neposkytnutia súč innosti zo  strany Obj ednávateľa, naj mä podľa ustanovení článku Vl, bod 2. 
a 3 .  tejto Zmluvy, al ebo v prípade porušenia alebo omeškan ia Obj ednávateľa s plnením povinností podľa 
tejto Zmluvy, sa primerane predlžuj ú termín y plnen ia, ktoré j e  inak Poskytovateľ povinný v zmysle 
Zmluvy dodržať. Riadiac i výbor stanoví dobu, o ktorú sa predlžuj ú termíny plnen ia. Doba, o ktorú sa 
predÍži termín plnen ia, bud e naj menej počet pracovných dní, o ktoré sa omeškal Obj ednávate! ' + 3 
pracovné dni. 

3 .  Predmet Zmluvy je  Poskytovateľ oprávnený vykonávať podľa potreby v sídle Obj ednávateľa, na mieste 
realizácie proj ektu ako aj vo svojom sídle, prípadne na inom vhodnom mieste podľa uváženia 
Poskytovateľa. 

Čl. v 

Povinnosti a zodpovednosť Poskytovateľa 

l. Poskytovateľ sa zaväzuj e real izovať predmet Zmluvy v rozsahu stanovenom v článku l tejto Zmluvy 
a v súlade s pod mienkami Rámcovej dohody ako aj podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuj e, že počas real izácie služieb bude riadne spolupracovať s Obj ednávateľom 
a vyv in ie maximálne ús ilie a súč innosť, aby bol predmet Zmluvy zreal izovaný v súlade so Zmluvou. 

3 .  Poskytovateľ sa zaväzuj e poskytnúť Služby v s úlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a inými predpismi platnými v Slovenskej repu blike. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuj e postupovať pri plnení pred metu tejto Zmluvy s odbornou starostl ivosťou 
a dodať pred met Zmluvy pri zohľadnení informácií poskytnutých Obj ednávateľom podľa svoj ich 
najlepších schopností a v súlade s podmienkami tejto Z mluvy. 

5. Poskytovateľ sa zaväzuj e, že bude plne zodpovedať za kval itu plnenia predmetu Zmluvy. V prípade ak 
Poskytovateľ spôsobí Obj ednávateľovi porušením svojich povinností v yplývajúcich mu z právnych 
predpisov alebo Zmluvy akúkoľvek škodu, zodpovednosť za škodu a povinnosť náhrady takto spôsobenej 
škody sa bud e  riadiť a spravovať ustanoven iami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Z mluvné strany 
však v nadväznosti na ustanovenie § 379 Obchodného zákonníka konštatuj ú, že vzhľadom na všetky 
okolnosti súv isiace s uzavretím Zmluvy úhrnná predvídateľná škoda, ktorá by takto mohla vznikn úť 
Obj ednávateľovi nepresiahne celkovú sumu 75% z hodnoty plnenia podľa tejto Zmluvy. 

6. Poskytovateľ nie j e  zodpovedný za úplnosť a pravdivosť informácie od Obj ednávateľa al ebo tretích strán, 
podnikne však všetky odôvodnené kroky na to, aby vyhodnotil presnosť informácií. Zodpovednosť 
Poskytovateľa sa nevzťahuj e  na škod y, ku ktorým by mohlo dôjsť následkom podvodu, n esprávnej 
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informácie alebo akéhokoľvek úmyselného trestného č inu spôsobeného Obj ednávateľom, j eho 
zamestnancami alebo osobou konaj úcou v mene Obj ednávateľa za predpokladu, že Poskytovateľ 
postupoval s odbo rnou starostl ivosťou. 

7. V prípade ak sa preukáže, že škoda spôsobená Obj ednávateľovi bola spôsobená č iastočne z nedostatočnej 
súčinnosti alebo neč innosti na strane Obj ednávateľa, Z mluvné strany sa dohodnú na rozsahu 
zodpovednost i Poskytovateľa za škodu. Pokiaľ nebude dosiahnutá vzájomná dohoda bude sa postupovať 
v zmysle článku I X  tejto Zmluvy. 

8. Poskytovateľ sa zaväzuj e vysporiada ť  všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú  podieľať na 
plnení predmetu Zmluvy tak, aby si t ieto osoby nemohli  uplatňovať voč i Obj ednávateľovi a tretej osobe 
žiadne nároky vyplývaj úce im z osobnostných, priemyselných či iných obdobných práv v súvi slosti 
s riadnym plnením záväzkov Poskytovateľa podl'a tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti sa 
Poskytovatel' zaväzuj e nahradiť Obj ednávatel'ov i všetky škody, ktoré mu vzn ikl i uplatňovaní m  nárokov 
tretích osô b. 

9. Poskytovatel' sa zaväzuj e umožniť výkon finančnej kontroly príslušným kontrolným orgánom a vytvoriť 
podmienky pre j ej výkon v zmysle príslušných právnych predpisov Sloven skej republiky (zákon 
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení n eskorších predpisov, resp. zákon, ktorým sa nahrádza zákon č. 502/2001 Z. z.). Na právne v zťah y 
založené touto Z mluvou sa vzťahuj e aj zákon č .  523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Poskytovateľ ako kontrolovaný 
su bj ekt pri výkone kontrol y bude riadne p.lniť povinnosti, ktoré mu vyplývaj ú z uvedených predpisov. 
Poskytovatel' sa zaväzuj e podrobiť sa výkonu kontroly aj povereným zamestnancom Obj ednávatel'a. 
Oprávnení poverení zamestnanci Obj ednávatel'a vykonávaj ú priebežné kontroly počas trvania real izácie 
predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy a maj ú prístup ku všetkým obchodným dokumentom Poskytovatel'a, 
ktoré súvisia s výdavkami na real izáciu predmetu Zmluvy a s plnením povinností podl'a tej to Z mluvy. 

Čl. VI 

Povinnosti a zodpovednosť Objednávatel'a 

l .  Obj ednávate!' sa zaväzuj e, že počas realizácie Služieb bude riadne spolupracovať s Poskytovatel'om a 
vyvin ie maxi málne  úsilie a súč innosť, aby bol predmet Zmluvy zrealizovaný v súlade so Zmluvou. 

2. Obj ednávate!' sa zaväzuj e poskytnúť Poskytovatel'ovi všetky potrebné dokumenty a závažné informácie  
pre včasn ú  real izáciu Služieb. 

3 .  Obj ednávate!' j e  povinný zabezpečiť Poskytovatel'ovi potrebnú súč innosť. Ak Obj ednávateľ neposkytne 
Poskytovateľovi potrebn ú súč innosť a/alebo spoluprácu, neposkytne potrebné dokumenty a závažné 
informáci e  týkaj úce sa predmetu Zmluvy včas, alebo nezabezpečí ich poskytnut ie včas, respektíve 
vôbec n ie, Poskytovatel' nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, omeškani e  alebo nemožnosť 
dodať pred met Zmluvy v dohodnutom rozsahu a termínoch. 

4. Obj ednávate!' sa zaväzuj e, že bez predchádzaj úceho písomného súhlasu Poskytovateľa nebude č i  už 
priamo alebo nepriamo ponúkať zamestnanie ktorémukoľvek partnerovi alebo zamestnancovi 
Poskytovatel'a, ktorí sú zapoj ení do realizácie Služieb, počas celého obdobia výkonu poskytovania 
Služieb a počas obdobia dvadsaťštyri  mesiacov po ukončení Z mluvy. 

či. vn 

Prevod práv 

l .  Pokia!' nebude dohodnuté inak, Poskytovatel' a Obj ednávateľ nesmú previesť, č i  už úpln e  alebo 
č iastočn e, svoj e práva a povinnosti vyplývaj úce z tejto Zmluvy bez predchádzaj úceho písomného 
súhlasu druhej Zmluvnej strany. 
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ČI.VIll 

Vady a omeškanie Zml uvných strán 

l .  Ak Poskytovatel' bude mať vedomosť o skutočnosti, že nebude v budúcnosti schopný plniť  si povinnosti 
vyplývaj úce mu z tejto Zmluvy, je povinný oznámi ť túto skutočnosť  Objednávatel'ovi najneskôr l O dní 
pred predpokladanou stratou schopnosti plniť povinnosti z tejto Zmluvy. 

2. Poskytovatel' zodpovedá za kvalitatívne a kvantitatívne vady predmetu plnenia. V prípade, ak má plnenie 
vady, stanoví Objednávatel' Poskytovatel'ovi primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak sú vady odstránené 
v lehote stanovenej Objednávatel'om, má Objednávatel' nárok na zl'avu vo výške 20% z ceny plnenia. Ak 
sú vady odstránené po márnom uplynutí lehoty na ich odstránenie, má Objednávatel' nárok na zl'avu vo 
výške SO% z ceny plnenia. Ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté. 

3. Ak plnenie nie je poskytnuté riadne ani po márnom uplynutí náhradnej lehoty alebo nie je poskytnuté 
vôbec, má Objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 7S% z ceny plnenia stanovenej v tejto 
Zmluve. Zmluvná pokuta je splatná v lehote l S dní odo dňa jej uplatnenia u poskytovatel'a. Uhradením 
zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

4. Poskytovatel' nebude v omeškaní, ak záväzok plnenia alebo činnosti podl'a tejto Zmluvy nemohol riadne 
a včas plniť pre okolnosti, ktoré po uzatvorení Zmluvy vznikli v dôsledku ním nepredvídatel'ných a 
neodvrátitel'ných skutočností mimoriadnej povahy (vyššia moc). Lehoty pre plnenia alebo činnosti 
Poskytovatel'a podl'a tejto Zmluvy sa predÍžia o dobu zodpovedajúcu dobe trvania takýchto skutočností 

Čl. IX 

Ukončenie Zmluvy 

l. Každá zo Zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy odstúpiť v prípade: 

a)  neoprávneného nakladania s informáciami Objednávatel'a, Poskytovatel'a v súvislosti s plnením 
tejto Zmluvy a v zmysle platnej legislatívy, 

b )  ak plnenie Poskytovateľa, t. j .  služba nie je dodané ani v dodatočne stanovenej lehote na plnenie, 

c) ak plnenie Poskytovateľa, t.j. služba nie je dodaná vôbec, 

d )  ak je  voči druhej Zmluvnej strane vedené konkurzné konanie, je  v konkurze, v reštrukturalizácii, 
bol proti druhej Zmluvnej strane zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

e )  ak druhá Zmluvná strana vstúpila do likvidácie, 

f) ak je voči druhej Zmluvnej strane vedený výkon rozhodnutia (napr. pod l' a zákona č. 233/199S Z.z. 
o s údnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších 
zákonov v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. S ll/1992 Zb. o správe 
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších 
predpisov, 

g) v iných prípadoch, ak tak ustanovuje táto Zmluva alebo zákon. 

2. Pokial' sa ktorákol'vek Zmluvná strana dozvie, že druhá Zmluvná strana je v omeškaní alebo si neplní 
akýkoľvek zmluvný záväzok vyplývaj úci z tejto Zmluvy, je povinná písomne o tomto porušení Zmluvy 
upovedomi ť  druhú Zmluvnú stranu a uviesť primeranú lehotu, v ktorej je druhá Zmluvná strana povinná 
uvedené porušenie Zmluvy odstráni ť. 

3. Odstúpenie je účinné dňom, kedy bolo doručené druhej Zmluvnej strane. Pri odstúpení od Zmluvy 
zostávajú zachované z nej vyplývaj úce práva a povinnosti Zmluvných strán do dňa účinnosti odstúpenia. 
Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohl'adávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia 
od Zmluvy. 

4. Odstúpenie od Zmluvy alebo jej ukončenie z iného dôvodu sa nedotýka práva na uplatnenie nárokov 
vyplývaj úcich z porušenia Zmluvy, vrátane oprávnenia na náhradu škody, zmluvnej pokuty, riešenia 
sporov medzi Zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoré podľa Zmluvy alebo vzhl'adom na svoju 
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povahu maj ú trvať aj po ukončení Zmluvy. Ustanovenia vzťahujúce sa k usporiadaniu vzájomných 
právnych vzťahov na základe Zmluvy zostávaj ú v platnosti do momentu ich usporiadania. 

5 .  Túto Zmluvu je možné ukonči ť písomnou dohodou Zmluvných strán. 

Čl . X 

Sankcie 

l .  Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania sa Poskytovateľa s poskytnutím Poradenských služieb 
požadovať od Poskytovateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02% z hodnoty plnenia, s ktorým je 
Poskytovateľ v omeškaní a to za každý čo i len začatý kalendárny deň omeškania n ajviac však do výšky 
hodnoty poskytovania Poradenských služieb v zmysle tejto Zmluvy. Poskytovateľ však nie je v omeškaní, 
ak nemohol plniť svoje záväzky z dôvodu, že omeškanie bolo zavinené, alebo spoluzavinené 
Objednávateľom resp. tretími stranami zmluvne zaviazanými Objednávateľovi. 

2. V prípade , ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, Poskytovateľ má nárok 
fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania najviac 
však do výšky hodnoty poskytovania Poradenských služieb v zmysle tejto Zmluvy. 

3. Objednávateľ zodpovedá Poskytovateľ ovi za skutočnú škodu, ktorá mu preukázateľne vznikla porušením 
autorských práv tretích strán v dôsledku použitia podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom 
ak Objednávateľ preukázateľne mal vedomosť o porušení práv duševného vlastníctva tretích strán a ak 
poskytovateľ o porušení autorských práv tretích strán nemohol vedieť. 

Čl. XI 

Výmena dôverných informácií 

l .  Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre 
utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Zmluvné strany sú povinné zaistiť 
utajenie dôverných informácií aj u svoj ich pracovníkov, zástupcov, ako aj iných spolupracuj úcich tretích 
strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. 

2 .  Za dôverné informácie sa považuj ú všetky a akékoľvek údaje, dáta, podklady, poznatky, dokumenty alebo 
akékoľvek iné informácie, bez ohľadu na formu ich zachytenia: 

a) ktoré sa týkaj ú 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, stratégie a plány, interné predpisy, smernice, 
informácie týkaj úce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného 
vlastníctva a všetky ďalšie informácie o Zmluvnej strane ; 

b )  pre ktoré je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky osobitný 
režim n akladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, 
telekomunikačné tajomstvo, osobné údaje, utajované skutočnosti); 

3 .  Dôverné informácie poskytnuté, odovzdané , oznámené, sprístupnené a/alebo akýmkol'vek iným 
spôsobom získané jednou Zmluvnou stranou od druhej Zmluvnej strany na základe a/alebo v akejkoľvek 
súvislosti so Zmluvou môžu byť použité výhradne n a  účely plnenia predmetu Zmluvy a v súlade 
s predpismi, ktoré upravuj ú nakladanie s takýmito údajmi. Zmluvné strany sa zaväzujú dôverné 
informácie ako aj všetky informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené a/alebo akýmkoľvek 
iným spôsobom získané Zmluvnými stranami na základe Zmluvy a/alebo v akejkoľvek súvislosti so 
Zmluvou udržiavať v tajnosti, zachovávať o nich mlčanlivosť a chrániť ich pred zneužitím, poškodením, 
zničením, znehodnotením, stratou a odcudzením. Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchád zaj úceho 
písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany dôverné informácie poskytnúť, odovzdať, o známiť, 
sprístupniť, zverejni ť, publikovať, rozširovať, vyzradiť  ani použi ť inak než n a  účely plnenia predmetu 
Zmluvy, a to ani po ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy, s výnimkou prípadu ich poskytnutia 
/odovzdania /oznámenia! sprístupnenia: 
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a) odborným poradcom Zmluvnej strany (vrátane právn ych, účtovných , daňových a iných poradcov, 
al ebo audítorov), ktorí sú buď viazan í všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti 
stanovenou al ebo uloženou zákonom alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej 
dohody so Z mluvnou stranou ; 

b) subdodávateľom, ak sa subdodávatel' podiel'a na plnení podl'a Zmluvy, a ak j e  to potrebné pre účely 
plnenia povinností Poskytovatel'a podľa Zmluv y, p ričom subdodávatel' musí byť viazaný minimálne 
rovnakým rozsahom povinností vo vzťahu k ochrane dôverných údajov, akým sú viazané Z mluvné 
strany podľa Z mluv y. 

c) oprávneným osobám, ak to vyžaduj ú všeobecne záväzné právne predpisy 

4. Povinnosť Zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuj e na 
informácie, ktoré: 

a) boli zverejnené už pred podpisom Zmluvy, čo mus í  byť preukázatel'né na základe poskytnutých 
podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazuj ú; 

b) sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z iného dôvodu ako z dôvodu porušenia 
povinností podl'a Z mluvy, čo mus í  byť preukázatel'né na základe poskytnutých podkladov, ktoré túto 
skutočnosť dokazuj ú; 

c) maj ú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, p rokuratúry 
alebo iného oprávneného orgánu verejnej moci ,  

d) boli vyvinuté Zmluvnou stranou nezávisle na informáciách získaných od druhej Z mluvnej strany, 
získané Z mluvnou stranou od tretej strany, kto rá ich l egitímne získala alebo vyvinula, a ktorá nemá 
žiadnu povinnosť, ktorá b y  obmedzovala ich zverejňovanie; 

5. Poskytovatel' j e  oprávnený poskytnúť dôverné info rmácie  tretím osobám v rozsahu, v akom sú tieto 
informácie  požadované v súťažných podkladoch za účelom účasti Poskytovateľa vo verejnom 
obstarávaní, obstarávaní, alebo v inom procese výberu dodávatel'a osobami , ktoré nie sú obstarávatel'om 
alebo verejným obstarávatel'om aj bez predchádzaj úceho p ísomného súhlasu Obj ednávatel'a . 

6. Za porušenie tohto článku sa nepovažuj e zverejnenie tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade 
so zákonom č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení  neskorších predpisov ako ani 
poskytnutie informáci í  v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v 
znení neskorš ích predpisov . 

Čl. XII 

Licenčné podmienky, úprava autorských práv 

1 .  Poskytovateľ prehlasuj e, že je podľa zákona č .  185/2015 Z .  z. Autorský zákon v znen í  neskorších 
predpisov nositel'om autorských práv k výstupom al ebo ich častiam dodaných podl'a tejto Zmluvy a j e  
oprávnený poskytnúť Obj ednávatel'ovi tieto výstupy v s úlade s podmi enkami tejto Zmluvy. 

2. Zmluvné strany touto Zmluvou zároveň uzatváraj ú licenčnú zmluvu, ktorou Poskytovatel' , bezodplatne 
Obj ednávatel'ovi udel'uj e súhlas na používanie výstupov alebo ich častí dodaných v zmysle tejto Zmluvy 
za týchto podmienok: 

a) Poskytovateľ udel'uj e Obj ednávatel'ovi súhlas na spracovani e  výstupov al ebo ich častí, preklad, 
zaradeni e  do súborného diela, vyhotovenie rozmnoženiny, zverejnenie, verejné vykonani e  
a rozširovanie, 

b) Poskytovateľ udel'uj e Obj ednávatel'ovi licenciu na neobmedzené použitie výstupov alebo ich častí 
na dobu neobmedzenú, 

c) Poskytovatel' udeľuj e Obj ednávatel'ovi výhradnú licenciu, t. j .  nesmie po dobu trvania licencie 
Obj ednávatel'a a na území na ktoré sa táto vzťahuj e, udeliť tretej osobe licenciu na použitie 
výstupov alebo ich častí v rozsahu a spôsobom udeleným touto licenciou Obj ednávatel'ovi a j e  
povinný zdržať sa použitia výstupov alebo ich častí spôsobom, na ktorý udelil licenciu. 
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ČI.X.ID 

Záverečné ustanovenia 

l .  Miestom pre doručovanie písomností sú  adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá 
zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne 
doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Poki aľ sa z dôvodu oneskoreného alebo 
nevykonaného oznámeni a  o zmene miesta doručovania nepodarí včas a riadne doručiť písomnosť druhej 
Zmluvnej strane, považuje sa deň neúspešného pokusu o opakované doručenie písomnosti za deň 
doručenia písomnosti druhej Zmluvnej strane so všetkými právnymi dôsledkami pre dotknutú Zmluvnú 
stranu. 

2 .  Miestom n a  písomnosti doručované elektronicky je  elektronická schránka zriadená na Ústrednom portáli 
verejnej správy, ktorá je aktivovaná na doručovanie. 

3. Písomnosti doručované elektronicky podľa bodu 2 .  sa považuj ú za doručené momentom uloženia v 
elektronickej schránke prijímateľa. l 

4. Osoba Objednávateľa zodpovedná za prijímanie a doručovanie písomností, ako aj všetkej o ficiálnej 
komunikácie vrátane zodpovednosti za prebratie a akceptovanie Pracovných výkazov: 

a) Mgr. Norbert Molnár - generálny riaditeľ NASES, , dostupný v pracovné dni od 8 :30 do 1 7 :00 
prostredníctvom email adresy:  a tel. čísla: , 
prípadne ním poverená osoba. 

5 .  Osoba Poskytovateľa zodpovedná za prij ímanie a doručovanie písomností, ako aj všetkej o ficiálnej 
komunikácie: 

a) Ing. Andrej Petrovaj ,  podpredseda  predstavenstva stengl, dostupný v pracovné dni od 8 :30 do 1 7 :00 
prostredníctvom email adresy:  a tel. čísla:  prípadne 
ním poverená osoba. 

6. Táto Zmluva sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými 
právnymi predpi smi platnými v Slovenskej republike. Zmluva a s ňou súvi siace dokumenty sa budú riadiť 
a interpretovať podľa zákonov Slovenskej republiky. 

7 .  Zmena alebo doplnenie akýchkoľvek dohodnutých podmienok v tejto Zmluve je  možná len formou 
písomného, riadne očíslovaného dodatku k Zmluve podpísaného oprávnenými zástupcami oboch 
Zmluvných strán. Zmluvné strany berú n a  vedomie znenie § 1 8  zákona č. 34 3/201 5  Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zaväzuj ú sa 
k vzájomnej informačnej povinnosti pri postupe podľa citovaných ustanovení. 

8 .  Všetka komunikácia medzi Objednávateľom a Poskytovateľom pri plnení predmetu tejto Zmluvy bude 
vedená v slovenskom j azyku, ak táto Zmluva neustanovuje inak. Všetky materiály (pokiaľ to ich povaha 
umožňuje) vypracované Poskytovateľom na zákl ade tejto Zmluvy bud ú vypracované taktiež v 
slovenskom j azyku, ak táto Zmluva neustanovuje inak. 

9. Táto Zmluva je vyhotoven á  v ôsmich rovnopisoch v slovenskom j azyku, z toho šesť je určených pre 
Objednávateľa a dva pre Poskytovateľa. 

1 O. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť deň 
nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 
republiky. 

ll . Neoddeliteľnou súč asťou tejto Zmluvy sú: 
a) Príloha č. l - Špecifikácia predmetu služieb 
b)  Príloha č .  2 - Rozpis množstva a jednotkových cien poskytovaných služieb 
c )  P ríloha č .  3- Vzor Výkazu prác 
d )  P ríloha č. 4 - Vzor Výkazu prác spolu 
e)  Príloha č .  5- Vzor Záznamu z rokovania l konzultácie 
f) Príloha č .  6- Plnomocenstvo na zastupovanie Poskytovateľa 

10statné náležitosti upravujúce doručovanie elektronických dokumentov sa spravujú zákonom č. 305/201 3  z. z. o 
eGovemmente 
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Čiastková zmluva o poskytnutí služieb 

12 .  Táto Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, do uplynutia účinnosti Rámcovej dohody alebo do vyčerpania 
finančného limitu podľa čl. I I I  ods. l tejto Zmluvy, podľa toho, ktorý z týchto prípadov nastane skôr. 

1 3. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tejto Zmluvy a vyhlasuj ú, že ustanovenia tejto Zmluvy boli uzavreté 
v súlade s ich určitou, vážnou a zrozumiteľnou vôľou, nie pod nátlakom a nie za jednostranne výhodných 
podmienok. Zmluvné strany potvrdzuj ú, že súhlasia s obsahom tejto Zmluvy pripojením svoj ich podpisov 
nižšie. 

• v 2 8. 02. 2017 V Bratislave, dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Za Objednávateľa 

_ M gr 
generálny riaditeľ 

V Bratislave, dňa .. .  ? . .  �: . .  g_?: . . .  ?m!.. 

Za Poskytovateľa stengl 

Ing. Andrej Petrovaj 
podpredseda predstavenstva 

Za Poskytovatel'a - KPMG 

stengl, a.s. 
Ing. Andrej Petrovaj 
podpredseda predstavenstva 
na základe Plnomocenstva z 17 .02.201 7  
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Čiastková zmluva o poskytnutí služieb 

Príloha č. l 
Špecifikácia predmetu služieb 

Poskytovateľ dodá Objednávateľovi poradenské služby v súlade s ustanoveniami Rámcovej dohody č. 
1 122/2013 o poskytovaní poradenských služieb pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov 
pozostávaj úcich zo služieb podpory riadenia programov a projektov a služieb koordinačnej a metodickej 
podpory v rámci výkonu činností spadajúcich do kompetencie Národnej agentúry pre sieťové a elektronické 
služby" (ďalej aj ako ,,Podpora NASES") súhrnne predmet tejto Zmluvy ďalej aj len ako ,,Poradenské služby" 
alebo "Služby". 

Služby budú poskytované n ajmä v n asledovných oblastiach: 

l. Oblast' informačnej bezpečnosti 
Podpora pri analýze a identifikácii aktu álneho stavu procesov a pri posudzovaní súladu súvisiacich 
dokumentov v týchto oblastiach: 

Bezpečnostná politika TKT, 
Organizácia a riadenie informačnej bezpečnosti, 
Bezpečnosť ľudských zdrojov, 
Klasifikácia a riadenie aktív , 
Kryptografické opatrenia,  
Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia IKT, 
Ri adenie prevádzky IKT, 
Nákup, vývoj a údržba IKT, 
Bezpečnosť v spolupráci s tretími stranami , 
Zvl ád anie bezpečnostných incidentov, 
Riadenie kontinuity činností IKT, 
Súlad s požiadavkami. 

2. Oblasť riadenia (ITIL) 
Podpora pri analýze a n ávrhu procesov, vypracovanie súvisiacich dokumentov v týchto oblastiach pre 
jednotlivé etapy životného cyklu služieb: 

Stratégi a  IKT služieb, 
Návrh IKT služieb, 
Prechod/tranzícia IKT služieb, 
Prevádzka IKT služieb, 
Neustále zlepšovanie IKT služieb. 

3. Oblasť manažmentu služieb (ITSM) 
Podpora pri analýze a návrhu procesov a pri vypracovaní súvisiacich dokumentov v týchto oblastiach 
pre jednotlivé č asti implementačného rámca manažmentu služieb: 

Zhodnotenie - zhodnotenie súč asného stavu a zozbieranie a porozumenie poži adavkám na budúci 
želaný stav, 
Architektúra a dizajn -vytvorenie spoločného n ávrhu pre budúci očakáv aný stav, 
Plánovanie- vytvorenie plánov potrebných na dosiahnutie budúceho očakávaného stavu, 
Implementáci a- implementácia a n asadenie pl ánu v IKT a v organizácií za účelom dosiahnutia 
budúceho želaného stavu , 
Podpora- manažovanie, podpora a zdokonaľovanie budúceho očakávaného stavu za účelom 
prispôsobenia sa a neustáleho vylepšovania potrebných požiadaviek, 
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Tento rámec bude posudzovaný n aprieč celou organizáciou, službovo orientované činnosti 
v nasleduj úcich samostatných jednoznačných prehl'adoch: 

Ľudia- ich kvalita a kvantita, ich skúsenosti organizácie, procedúry , smernice atď. úroveň ich 
komplexnosti a so fistikovanosti, 
Technológie- celková logická a fyzická technologická infraštruktúra pozostávaj úca z H W, SW, 
komunikačnej infraštruktúry , aplikácií, databáza atď . .  
Organizácia- interné a externé biznisové faktory, ktoré ovplyvňuj ú IKT ,  ako IKT a organizácia 
spolupracuje,  
Integráci a  - ako je IKT integrované do biznis modelu organizácie, k toré služby IKT poskytuje, 
ako sú dané služby poskytované a ako o n aj lepšie skúsenosti zaviesť do IKT. 
Príprava  podkl adov pre manuál slúžiaci tretím stranám pre integráciu systémov tretích strán na 
ÚPVS 

4. Oblast' návrhu, riadenia a prevádzky geopriestorových služieb 
Podpora pri vypracovaní  analýzy požiadaviek a potrieb 
Podpora pri vypracovaní  detailného funkčného návrhu 
Podpora pri vypracovaní implementačných zadaní 
Podpora pri vypracovaní stratégie testovanie 
Podpora pri vypracovaní príručiek a dokumentácie 

S. Oblasť tvorby Stratégie NASES 
Podpora pri tvorbe dokumentov, analýz a štúdií v oblastiach: 

Prístupný bod 
o Multikanálový prístup 

• Metodika a pohl 'ad n a  možné aktivity 
• Následné projekty a implementáci a  

Životné situácie (možné témy) 
o Zjednodušenie procesov a služieb 
o 20 prioritných služieb 
o Návrh optimalizácie existuj úcich služieb 
o Legislatívna podpora ( an alýza stavu a návrh zmien) 
o Noti fikácie 
o Architektúra interných integrácií a prenosu údajov medzi IS v BO posun k procesnej 

integrácie medzi OVM cez živ. Situácie 
o Odporúčania v obl asti user experience portálu slovensko.sk 

Integráci a  a orchestrácia služieb 
o Prepáj anie na systémy EU 
o Integrácia a orchestráci a 

Agendové I S  
o prepojenie na I S  UV SR, NASES, iné O VM 
o možnosti rozvoj a existuj úcich projektov ( UPVS, eDOV, I S, PEP, eiD, P03, broadband ,  

GOVNET a pod. ) 
Komunikačná infraštruktúra 

o G2 G 
o GOVNET, bezpečnosť, ochrana dát a prístupov (väzba n a  multikanálový prístup) 
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6. Procesný audit 
Podpora pri tvorbe dokumentov analýzy súčasného stavu interných prevádzkových procesov 
týkaj úcich IS a IKT ako aj všeobecnej internej prevádzky a činností jednotlivých útvarov rámci 
NASES. Vypr acovanie dokumentu návrhu riešenia procesov v rámci NASE S. Vypracovanie 
dokumentu v štruktúre: 

Identi fikáci a  požiadaviek jednotlivých interných procesov z pohľadu jednotlivých útvarov 
NAS ES 
Súčasný stav procesnej dokumentácie 

o komponenty , súlad so štandardami, procesný flow organizácie, úroveň integrácie 
internýc h IS, integrácie na okolité IS VS, infraštruktúra (internet, serverová, 
tlačová, . . .  ) ,  súlad s požiadavkami a štandardmi verejnej správy, požiadavkami n a  
ochranu osobných údajov, bezpečnosť a pod. 

o organizačné zabezpečenie 
• Možnosti redizajnu a zefektívnenia procesov 
• Náčrt opatrení na realizáciu zefektívnenia procesov 

sumarizácia zistení a zoznam strategických priorít a odporúčania 
o náčrt plánu projektov v podobe akčného plánu 
o prílohy 

7. Aktualizácia dokumentu Štúdie uskutočnitel'nosti a analýza požiadaviek pre projekt CISŠS 
Aktualizácia dokumentu Štúdie uskutočnitel'nosti vrátane príloh 
Úprava dokumentu n a  základe novej metodiky pre Štúdie uskutočnitel'nosti platnej pre OP 
Integrovaná infraštruktúra 
Podpora počas pripomienkovaciého a schvaľovacieho procesu k dokumentu 
Analýza požiadaviek projektu CISŠ S, podpora pri vypracovaní detailnej funkčnej špecifikácie 

8. Vypracovanie štúdie uskutočnitei'nosti pre projekt "Centrálne riešenie Open Data" 
Analýza východiskového stavu a potrieb 
Vypracovanie dokumentu Štúdie uskutočnitel'nosti vrátane príloh v súlade s metodikou pre Štúdie 
uskutočniteľnosti platnej pre OP Integrovaná infraštruktúra 
Podpora počas pripomienkovacieho a schvaľovacieho procesu k dokumentu 

9. Vypracovanie reformného zámeru a štúdie uskutočniteľnosti k projektu "Register rozhodnutí" 
Analýza východiskového stavu a potrieb 
Vypracovanie dokumentu Reformného zámeru vrátane príloh v súlade s metodikou pre Reformné 
zámery platnej pre OP Efektívna verejná správa 
Vypracovanie dokumentu Štúdie uskutočnitel'nosti vrátane príloh v súlade s metodikou pre Štúdie 
uskutočniteľnosti platnej pre OP Integrovaná infraštruktúra 
Podpora počas pripomienkovacieho a schvaľovacieho procesu k dokumentom 

10. Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti k rozvoju projektu IS PEP 
Analýza východiskového stavu a potrieb 
Vypracovanie dokumentu Štúdie uskutočnitel'nosti vrátane príloh v súlade s metodikou pre Štúdie 
uskutočniteľnosti platnej pre OP Integrovaná infraštruktúra 
Podpora počas pripomienkovacieho a schvaľovacieho procesu k dokumentu 
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ll .  Komplexná analýza dopadov projektov a informačných systémov prevádzkovaných NASES 
Analýza súčasného stavu a existujúcich dokumentov 
Vypracovanie komplexnej analýzy dopadov projektov a informačných systémov prevádzkovaných 
NASES vrátane integrovaných a in tegruj úcich sa informačných systémov 
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Príloha č. 2 
Rozpis množstva a jednotkových cien poskytovaných služieb 

Počet 
Jednotková 

Cena spolu bez 
Oblasť služieb cena bez DPH 20% Cena spolu s DPH 

osobohodín DPH 
DPH 

Podpora aktivít riadenia 
26 1 0  65,00 € 169 650,00 € 33 930,00 € 203 580,00 € programov a projektov 

Podpora koordinačnej a 
1 6900 63,33 € l 070 277,00 € 2 1 4  055,40 € l 284 332,40 € metodickej podpory 

Spolu 19510 1.239.927,00 € 247 985,40 € 1 487 912,40 € 
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Príloha č. 3 
Vzor výkazu prác 

Pracovný výkaz 

Meno a priezvisko: 
Poskytovatel': 
Názov a číslo rámcovej dohody: 
Názov a číslo čiastkovej zmluvy: 
Pozícia člena projektového tímu 
O.bdobie vykonávanej práce (mesiac, rok): 

p hl' d d re a o >racovan éh v ' k  o casu na pro1e te 

Dátum Popis pracovnej činnosti 

Spolu: 

VYHLÁSENIE OSOBY PREDKLADAJÚCEJ PRACOVNÝ VÝKAZ: 

áno nie 

Čiastková zmluva o poskytnutí služieb 

Odpracované 
hodiny (počet) 

• • • 
• • 

• • 
• • 

• • • 

Názov čiastkového 
plnenia 

l .  Podiel'ali ste sa v danom mesiaci aj na implementácií iných projektov spolufinancovaných z prostriedkov 
EÚ? D D  

2. Ak áno, ku každému uveďte: 
• Operačný program: 
• Názov projektu: 
• Kód ITMS projektu: 
• Názov pracovnej pozície: 
• Počet odpracovaných hodín: 

Ako osoba predkladajúca pracovný výkaz čestne prehlasujem, že všetky uvedené údaje vo výkaze sú pravdivé, správne a 
úplné. 

Meno a priezvisko osoby predkladajúcej pracovný výkaz (zodpovednosť za formálnu a vecnú správnosť PV): 
Podpis: 
Dátum: 
Meno a priezvisko osoby zodpovednej za kontrolu (zo strany zhotovitel'a): 
Funkcia: 
Podpis zodpovednej osoby a pečiatka organizácie: 
Dátum: 
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Príloha č. 4 
Vzor výkazu prác spolu 

Pracovný výkaz spolu 

Poskytovateľ: 
Názov a číslo rámcovej dohody: 
Názov a číslo čiastkovej zmluvy: 
Obdobie vykonávanej práce (mesiac, rok): 

Meno a priezvisko člena Počet 
Funkcia odpracovaných projektové tímu hodín l dní 

Spolu: -

Čiastková zmluva o poskytnutí služieb 

Popis činnosti 

-

.. .. ... 
* ... 

... ... 
... ... 

.. .. ... 

Meno a priezvisko osoby predkladajúcej pracovný výkaz (zodpovednosť za formálnu a vecnú správnosť PV): 
Funkcia: 
Podpis: 
Dátum: 
Meno a priezvisko osoby zodpovednej za kontrolu (zo strany zhotoviteľa): 
Funkcia: 
Podpis zodpovednej osoby a pečiatka organizácie: 
Dátum: 
Meno a priezvisko osoby zodpovednej za akceptáciu: 
Funkcia: 
podpis a pečiatka štatutárneho orgánu prijímateľa/poverenej osoby zodpovednej za akceptáciu PV spolu): 
Dátum: 
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Príloha č. 5 

Vzor záznamu z rokovania/konzultácie 

Záznam z rokovania/konzultácie 

k dohode č./ k zmluve č. 

Dátum stretnutia: 

Miesto stretnutia: 

DÍžka stretnutia (od-do): Spolu: 

Účastníci stretnutia: 

(meno, priezvisko, funkcia, podpis) 

Účel a priebeh stretnutia l konzultácie: 

Závery zo stretnutia l konzultácie: 
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Príloha č. 6 
Plnomocenstvo na zastupovanie Poskytovateľa 
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PLNOMOCENSTVO 

Splnomocniteľ: 
názov: KPMG Slovensko, spol. s r.o. 
Sídlo: Dvorákovo nábrežie 1 0, 8 1 1 02 Bratislava 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Koná: 

zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, 
oddiel: Sro, vložka 4864/B 
3 1  348 238 
20203 1 2866 
SK7020000053 
Mgr. Peter Borák, prokurista 
Ing. Rudolf Sedmina, prokurista 

udeľuje plnomocenstvo 

Splnomocnencovi: 
názov: stengl a.s. 
Sídlo: Sumbalova l A, 841 04 Bratislava 

zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava l, 
oddiel: Sa, vložka 4 1 71/B 

IČO: 35 873 426 
DIČ: 2021 772720 
IČ DPH: SK 2021 772720 
Koná: Ing. Andrej Petrovaj, podpredseda predstavenstva 

na zastupovanie skupiny dodávateľov zloženej zo Splnomocniteľa a Splnomocnenca (ďalej len 
"Skupina dodávatel'ov") pri realizácii predmetu rámcovej dohody č. 1 122/201 3  o poskytovaní 
poradenských služieb pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov uzatvorenej dňa 
08.07.201 3  v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 5 1 3/ 1 99 1  Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
právnych predpisov medzi (i) Skupinou dodávatel'ov ako poskytovatel'om a (ii) Úradom vlády 
Slovenskej republiky, Námestie slobody 1 ,  8 1 3  70 Bratislava, IČO: OO 1 5 1 5 1 3 ,  ako Objednávate!' om 
(ďalej Jen "Rámcová dohoda") a Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8 
9 1 7  02 Trnava, IČO: 42 1 56424 (ďalej len "NA SES") ako subjektom, v mene ktorého Objednávateľ 
služby objednával v nasledovnom rozsahu: 

• zastupovanie Skupiny dodávateľov pri komunikácii s Objednávateľom a NASES, rokovaní 
o podmienkach Čiastkovej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie poradenských služieb na 
predmet zákazky "Služby podpory riadenia programov a projektov a služieb koordinačnej a 
metodickej podpory v rámci výkonu činností spadajúcich do kompetencie Národnej agentúry 
pre sieťové a elektronické služby", vrátane jej podpisu a pri plnení a akceptácii dodaného 
plnenia a následnej fakturácii plnení tejto Čiastkovej zmluvy. 

Splnomocniteľ v zmysle článku l bod 1 .5 .  Zmluvy o združení zo dňa 24. 06. 2013,  číslo zmluvy 
splnomocniteľa CZ20 13-22, číslo zmluvy splnomocnenca Z20 1 30 1 8, týmto vyhlasuje, že 
splnomocnitel' a splnomocnenec sa navzájom dohodli, že pri realizácii predmetu tejto Čiastkovej 
zmluvy, vrátane procesu akceptácie dodaného plnenia a následnej fakturácii bude splnomocniteľa 
zastupovať a výhradne konať splnomocnenec, ktorý je zároveň oprávnený zastupovať a výhradne konať 
za splnomocnitel'a aj vo všetkej komunikácii s Objednávatel'om týkajúcej sa realizácie tejto Čiastkovej 
zmluvy, pričom splnomocniteľ sa zdrží akejkoľvek činnosti súvisiacej s realizáciou plnenia tejto 
Čiastkovej zmluvy, nebude poskytovať Objednávatel'ovi žiadne plnenie, ani prijímať, oboznamovať sa 
alebo poskytovať akékoľvek informácie vo vzťahu k tejto Čiastkovej zmluve, nebude sa žiadnym 
spôsobom spolupodiel'ať na realizácii plnenia tejto Čiastkovej zmluvy, ani nevyčlení kapacity svojich 
konzultantov na jej realizáciu. Splnomocnenec zodpovedá v plnej miere za všetku škodu spôsobenú pri 



plnení tejto Čiastkovej zmluvy a za všetky nároky Objednávateľa vzniknuté počas plnenia tejto 
Čiastkovej zmluvy, vrátane nárokov zo sankcií. 

Rozsah tohto plnomocenstva sa nevzťahuje na zmenu, doplnenie alebo akúkoľvek inú úpravu Rámcovej 
dohody číslo 1 1 22/201 3  uzatvorenej medzi Skupinou dodávateľov a Objednávateľom. Splnomocnenec 
najmä nie je oprávnený touto Čiastkovou zmluvou meniť, dopÍňať alebo akokol'vek inak upravovať 
Rámcovú dohodu číslo 1 122/201 3 .  

V Bratislave, dňa . . . . .1.1..��2- 2017 

Plnomocenstvo prijímame: 

• v 1 7 -02- 2017 V Bratislave, dna .... . . . . . . . . . . .. 

prokurista 

Slovensko spol. s r.o. 
Ing. Rudolf Sedmina 
prokurista 

stengl a.s. 
Ing. Andrej Petrovaj 
podpredseda predstavenstva 



---

OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Rudolf Sedmina, dátum narodenia 
  , bytom   ktorého( ej) totožnosť som zistil( a) 

zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, 
séria a/alebo číslo: , ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register 
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo   

Bratislava dňa 1 7 .2.2017  

OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Peter Borák, dátum narodenia 
  , bytom  ktorého( ej) totožnosť som zistil(a) zákonným 

spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo 
číslo: , ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal( a). Centrálny register osvedčených podpisov 
pridelil podpisu poradové číslo . 

Bratislava dňa 1 7 .2.201 7  

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočností 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku) 




