
DODATOK Č. 1 K DOHODE O UKONČENÍ 
ZMLUVY O DIELO/ LICENČNEJ ZMLUVY/ ZMLUVY O POSKYTOVANÍ 

SLUŽIEB č. 12/2010 

uzatvorenej v súlade s ust. § 272 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
(ďalej len "Obchodný zákonník") 

Zmluvné strany: 

1/ Dodávateľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 

DIMANO, a. s. 
Prievozská 14, 821 09 Bratislava, SR 
30775094 

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 276/B 
V zastúpení: Ing. Peter Distler, Ing. Roland Nohel, členovia predstavenstva 
(ďalej aj ako "Dodávatel"') 

a 

2/ Objednávateľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 

Úrad pre verejné obstarávanie 
Ružová dolina 1 O, 821 09 Bratislava, SR 
31 797903 

V zastúpení: JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM, predseda 
(ďalej aj ako "Objednávatel'" a spolu s Dodávateľom ďalej len "Zmluvné strany") 

Zmluvné strany sa dohodli na prijatí tohto Dodatku( ďalej len "Dodatok") k Dohode 
o ukončení (ďalej len "Dohoda") Zmluvy o dielo/ Licenčnej zmluvy/ Zmluvy o poskytovaní 

služieb Č. 12/2010 zo dňa 10. 6. 2010 (ďalej aj ako "Zmluva") v znení Dodatkov, 
v nasledovnom znení: 

Článok I. 
Preambula 

(1) Predmetom Zmluvy je realizácia zákazky "Informačné systémy pre zabezpečenie 

poskytovania elektronických služieb Úradom pre verejné obstarávanie". 
(2) K Zmluve uzatvorili Zmluvné strany dodatok Č. 1 zo dňa 14. 4. 2011, dodatok Č. 2 zo dňa 

29. 10. 2012, dodatok Č. 3 zo dňa 21. 12. 2016 a dodatok Č. 4 zo dňa 27. l. 2017 (ďalej 
a predtým len "Dodatky"). 

(3) Na základe Zmluvy vytvoril, resp. dodal Dodávateľ Objednávateľovi dielo, za ktoré sú 
považované všetky informačné systémy dodané Dodávateľom, ako aj výsledky všetkých 
prác vykonaných Dodávateľom pre Objednávateľa v priebehu platnosti a účinnosti Zmluvy 
ajej Dodatkov (ďalej len "Dielo"). 

(4) Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi služby údržby a služby prevádzkovej podpory 
podľa bodov 2.3.3 a 2.3.4 Zmluvy, ktoré sú podrobne opísané v prílohách 2 a 4 Zmluvy 



(ďalej len "Služby"), a to k informačným systémov v Zmluve vymedzeným (ďalej len "IS 
ÚVO"). 

(5) Zmluvné strany uzatvorili Dohodu, v zmysle ktorej má byť Zmluva ukončená ku dňu 31. 
3.2019. 

(6) Vzhľadom na proces obstarávania nového dodávateľa Služieb, ako aj na potrebu úpravy 
procesu odovzdania IS ÚVO a upresnenie niektorých technických otázok odovzdania, ako 
aj prechodu poskytovania Služieb z Dodávateľa na nového dodávateľa, Zmluvné strany 
v tomto Dodatku podrobnejšie upravujú vzájomné vzťahy v súvislosti s ukončením 
Zmluvy. 

Článok II. 
Predmet Dodatku 

(1) Predmetom tohto Dodatku je dohoda na zmene termínu ukončenia Zmluvy, na spôsobe 
odovzdania prevádzky IS ÚVO, ako aj na poskytovaní d'alších poradenských a podporných 
služieb pre Objednávateľa zo strany Dodávateľa a na doplnení technickej dokumentácie, 
ktorá bola k dnešnému dňu sčasti odovzdaná. 

(2) Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu ukončenia Zmluvy, a to tak, že k ukončeniu 
Zmluvy dôjde po uplynutí 9 mesiacov od podpisu zmluvy s novým dodávateľom Služieb. 
V prípade, ak nedôjde k podpisu novej Zmluvy v časti poskytovaných Služieb podľa 
prílohy č. 1, Zmluva k danej časti Služieb bude ukončená uplynutím doby. Zmluva ako 
celok bude ukončená najneskôr uplynutím doby, na ktorú bola pôvodne uzavretá. 

(3) V prípade omeškania so splnením povinnosti podľa čl. VI bodu 1 alebo 2 Dodatku, 
z dôvodov na strane Dodávateľa alebo Objednávateľa, sa Zmluvné strany dohodli na 
predížení poskytovania Služieb podľa Zmluvy, resp. trvania Zmluvy, a to o dobu rovnajúcu 
sa omeškaniu. 

(4) Dodávateľ sa zaväzuje novému dodávateľovi a Objednávateľovi odovzdať prevádzku IS 
ÚVO v čiastkových termínoch podľa článku VI Dodatku, najneskôr v lehote 3 mesiacov 
od podpisu novej zmluvy s novým dodávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť 
súčinnosť pri odovzdaní zo strany nového dodávateľa. Odovzdaním prevádzky IS ÚVO 
novému dodávateľovi alebo Objednávateľovi už Dodávateľ ďalej neposkytuje Služby 
podľa Zmluvy, ale tieto začína poskytovať nový dodávateľ. Dodávateľ po odovzdaní 
prevádzky IS ÚVO poskytuje Služby dohodnuté Zmluvou, ale len na základe objednávky 
v zmysle čl. VI Dodatku. 

(5) Objednávateľ sa zaväzuje informovať Dodávateľa o podpise zmluvy s novým 
dodávateľom služieb údržby a prevádzkovej podpory IS ÚVO, a to bezodkladne. 

(6) V prípade, ak na základe vykonaného verejného obstarávania sa novým dodávateľom 
Služieb stane Dodávateľ, Zmluva končí uplynutím troch mesiacov od podpisu novej 
zmluvy medzi Objednávateľom a Dodávateľom. V prípade, ak Dodávateľ bude naďalej 
poskytovať Služby v akejkoľvek časti k akejkoľvek časti IS ÚVO, Zmluva končí v danej 
časti uplynutím troch mesiacov od podpisu novej zmluvy k danej časti Služieb, resp. 
k danej časti IS ÚVO medzi Objednávateľom a Dodávateľom. Vymedzenie jednotlivých 
častí Služieb tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku. 

(7) Ak Dodávateľ bude nad'alej poskytovať Služby ku ktorejkoľvek časti IS ÚVO je povinný 
Objednávateľovi odovzdať aktualizovanú dokumentáciu (technickú, administrátorskú a 
užívateľskú, príručku) v rozsahu podľa prílohy č. 2 a zdrojové kódy, oboje aktuálne ku dňu 
odovzdania. 

(8) Zmluvné strany týmto prehlasujú, že Dodatok nie je dodatkom k zmluve a nemenia ním 
podstatným spôsobom rozsah poskytovaných Služieb, ako ani odplatu za poskytované 
Služby. 
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Článok III. 
Odovzdanie prevádzky IS ÚVO 

(1) Odovzdanie prevádzky IS ÚVO sa vykoná v dvoch etapách 
a. Etapa odovzdania znalostí o údržbe a prevádzke novému dodávateľovi, 
b. Etapa ad-hoc služieb údržby a podpory prevádzky. 

(2) Etapa odovzdania znalostí o údržbe a prevádzke, ktorej dÍžka sa rovná súčtu čiastkových 
termínov podľa článku VI ods. 1 tohto Dodatku a trvá maximálne 3 mesiace odo dňa 
podpisu zmluvy s novým dodávateľom služieb údržby a prevádzkovej podpory IS ÚVO. 
Počas tejto Etapy je za služby údržby a prevádzkovej podpory IS ÚVO v rozsahu podl'a 
Zmluvy zodpovedný Dodávateľ. 

(3) V prípade vzniku prekážky na strane Objednávateľa alebo nového dodávatel'a počas etapy 
odovzdania znalostí o údržbe a prevádzke, ktorá má za následok omeškanie s čiastkovými 
termínmi podľa kap. V ods. 1 dodatku, postupuje Dodávatel' podľa § 551 Obchodného 
zákonníka a upozorní Objednávateľa na existenciu takejto prekážky. Splnením 
upozorňovacej povinnosti sa Dodávatel' zbavuje zodpovednosti za omeškanie. 

(4) Po podpise zmluvy s novým dodávatel'om sa Dodávateľ zaväzuje bezodkladne spustiť 
etapu odovzdania znalostí o údržbe a prevádzke. 

(5) Etapa ad - hoc služieb údržby a podpory prevádzky trvá 6 mesiacov po ukončení etapy 
odovzdania znalostí o údržbe a prevádzke. Počas tejto etapy je za služby údržby 
a prevádzkovej podpory IS ÚVO zodpovedný nový dodávateľ a Dodávateľ poskytuje 
služby iba na písomné objednanie Objednávateľom, a to v maximálnom rozsahu Služieb, 
ktoré poskytuje podl'a Zmluvy. 

(6) Dodávatel' vykoná v etape ad-hoc služieb údržby a podpory prevádzky vo vzťahu k 
novému dodávatel'ovi a objednávatel'ovi činnosti podl'a článku VI. 

Článok IV. 
Odplata 

(1) Za poskytovanie Služieb počas Etapy odovzdania znalostí o údržbe a prevádzke prináleží 
Dodávateľovi odplata v mesačnej výške určenej Zmluvou. 

(2) Za poskytnutie služieb počas etapy ad - hoc služieb údržby a podpory prevádzky prináleží 
Dodávateľovi odplata vo výške 90,- eur (slovom: deväťdesiat eur) bez DPH za hodinu 
poskytovaných Služieb, ktoráje určená ako hodnota hodiny Služieb poskytovaných podl'a 
Zmluvy, za mesiac maximálne vo výške mesačnej odplaty za poskytovanie Služieb 
dohodnutej Zmluvou. Dodávatel'ovi nevzniká nárok na zaplatenie vyššej sumy ako je 
výška mesačnej odplaty dohodnutá Zmluvou. 

(3) Nárok Dodávatel'a na odplatu za poskytovanie Služieb počas Etapy odovzdania znalostí 
o údržbe a prevádzke nevzniká za dobu, po ktorú bol Dodávateľ v omeškaní s plnením 
svojich záväzkov podľa čl. II Dodatku. 

(4) Odplata bude hradená na základe mesačných daňových dokladov (faktúr) vystavených 
Dodávatel' om. 

(5) Prílohou každej faktúry musí byť obojstranne podpísaný akceptačný protokol potvrdzujúci, 
že práce, za ktoré je faktúra vystavená, boli riadne a včas v príslušnom mesiaci dokončené. 
Bez podpísaného akceptačného protokolu je Objednávateľ oprávnený platbu odplaty 
odmietnuť. 

3 



(6) Objednávateľ je oprávnený odoprieť úhradu akejkoľvek platby v prípade nesplnenia 
povinnosti podľa článku V ods. 1 Dodatku. 

Článok V. 
Zdrojové kódy 

(1) Dodávateľ sa zaväzuje, že do 31.12.2018 dodá dokumentáciu technickú, administrátorskú 
a užívateľskú príručku v rozsahu podľa prílohy č. 2 a zdrojové kódy, oboje aktuálne ku dňu 
odovzdania. V rovnakom rozsahu je Dodávateľ povinný odovzdať dokumentáciu 
a zdrojové kódy aktualizované ku dňu začatia etapy odovzdania znalostí o údržbe 
a prevádzke a ku dňu ukončenia tejto etapy. 

(2) Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený dokumentáciu Diela poskytnutú 
podľa čl. II bod 4 Dohody o ukončení zo dňa 16. 2. 2018, dokumentáciu Diela a zdrojové 
kódy poskytnuté podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Dodatku a samotné IS ÚVO 
sprístupniť akejkoľvek tretej osobe, nie na účely komerčného použitia. 

(3) Objednávateľ je oprávnený poskytnúť Dielo, jeho dokumentáciu technickú, 
administrátorskú a užívateľskú príručku a zdrojové kódy všetkým štátnym orgánom 
Slovenskej republiky na účely ich ďalšieho použitia v súlade s ďalšími ustanoveniami tohto 
Dodatku .. 

(4) V tomto zmysle sa taktiež mení aj čl. II bod 5 Dohody o ukončení zo dňa 16.2.2018, a to 
tak, že Objednávateľ je oprávnený túto dokumentáciu Diela a dokumentáciu k zdrojovým 
kódom, ako aj zdrojové kódy, rozvíjať, meniť a vykonávať k nim iné užívacie práva. 

(5) Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ktorýkoľvek nový dodávateľ, ako aj Objednávateľ, 
má právo najmä pre potreby Objednávateľa vykonávať majetkové práva k zdrojovým 
kódom, Dielu, dokumentácii, tieto najmä pre potreby Objednávateľa rozvíjať, meniť a 
upravovať, pracovať s nimi a užívať ich, ale nie na účely komerčného použitia. 

(6) Objednávateľ sa zaväzuje v zmluve s novým dodávateľom zabezpečiť, aby tento poskytnuté 
Dielo, jeho technickú dokumentáciu, administrátorskú a užívateľskú príručku v rozsahu 
podľa prílohy Č. 2 a zdrojové kódy, nemohol ďalej šíriť alebo inak použiť na komerčné 
účely. 

(7) Všetky vyššie uvedené práva sa nevzťahujú na produkty tretích strán a na hotové produkty 
Dodávateľa, ktoré ďalej využíva na komerčné účely a ktoré neboli vyvinuté pre potreby 
Objednávateľa. Zoznam týchto produktov tvorí prílohu Č. 3 k Dodatku. Na všetky tieto 
produkty poskytuje alebo zabezpečuje Dodávateľ Objednávateľovi licenciu tak, ako je táto 
presne vymedzená pri jednotlivých produktoch v prílohe Č. 3. 

Článok VI. 
Súčinnosť Dodávateľa 

(1) Dodávateľ odovzdá prevádzku IS ÚVO v Etape odovzdania znalostí o údržbe a prevádzke 
novému dodávateľovi v nasledovnom rozsahu a termínoch uvedených v prílohe Č. 4 k 
Dodatku, pričom bude zároveň vykonávať nasledovné činnosti: 
a) odovzdanie aktualizovanej dokumentácie IS ÚVO (technickú, administrátorskú a 

užívateľskú). 

b) odovzdanie aktuálne systémovej dokumentácie - zdrojové kódy, aplikačná architektúra, 
HW a komunikačná architektúra, parametre a nastavenia aplikácií a databáz, štruktúra 
databáz, HW sizing a nastavenia. 
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c) zabezpečenie odovzdania kópií SW vlastneného Objednávateľom a prevzatého 
Dodávateľom, ak také sú, na výmenných médiách dodaných alebo vytvorených v rámci 
prevádzky Služieb. 

d) odovzdanie všetkých hesiel k IS ÚVO pre zabezpečenie bezproblémovej prevádzky. 
e) administrácia otvorených incidentov a požiadaviek, ktoré nebudú ukončené v rámci 

Služieb v súčinnosti s novým dodávateľom. 
f) oboznámenie Objednávateľa a nového dodávateľa s existujúcou dokumentáciou formou 

workshopu. 
g) oboznámenie Objednávateľa a nového dodávateľa so zdrojovými kódmi formou 

workshopu. 
h) oboznámenia nového dodávateľa s IS ÚVO, jeho modulmi, vrátane pokrytia 

funkcionalít modulmi formou workshopu. 
i) oboznámenia nového dodávateľa s infraštruktúrou IS ÚVO formou workshopu. 
j) súčinnosť pri pilotnej podpore prevádzky a údržbe - t.j. realizácia súboru činností, ktoré 

overia schopnosť nového dodávateľa zabezpečiť prevádzku IS UVO s definovanými 
parametrami (napr. testovanie postupov riešenia známych prevádzkových chýb, fixácia 
vybraných programových chýb, implementácia vybraných požiadaviek na zmeny, 
monitoring IS UVO, ... ). 

k) súčinnosť pri testovacej inštalácii vybranej aplikácie (modulu) na základe technickej 
príručky. 

I) súčinnosť pri obnove aplikácie a databázy zo zálohy. 
m) súčinnosť pre zaškolenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať Služby a funkciu 

operátorov Service Desku. 
(2) Dodávateľ poskytne v Etape ad-hoc služieb údržby a podpory prevádzky novému 

dodávateľovi Služby v rozsahu určenom objednávkou. Práce uvedené v objednávke budú 
druhovo zodpovedať prácam uvedeným v Zmluve. 

(3) Ad-hoc služby podľa predchádzajúceho bodu budú objednávané nasledovne: . 
a) V prípade, ak bude mať Objednávateľ záujem na využití ad-hoc služieb, vystaví 

minimálne 10 dní pred plánovaným termínom začatia prác Dodávateľovi žiadosť 
o cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať popis prác, podmienky ich výkonu a časové 
požiadavky. 

b) Dodávateľ do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti zašle Objednávateľovi cenovú 
ponuku s presným časovým odhadom, cenou, a vymedzením súčinnosti, ktorú bude 
Dodávateľ pri realizácii potrebovať. 

c) Akceptácia cenovej ponuky bude vykonaná objednávkou Objednávateľa najneskôr do 
3 pracovných dní, ktorej príloha bude cenová ponuka, pričom objednávka sa stáva pre 
obe strany záväzná jej doručením Dodávateľovi. 

d) V prípade vzniku kritickej vady na IS ÚVO, príp. ak IS ÚVO bude nefunkčné alebo 
nebude plne funkčné, sa doba pre vystavenie žiadosti o cenovú ponuku kráti na 
minimálne 48 hodín pred plánovaným termínom začatia prác. 

(4) Všetky poskytnuté služby podľa bodu l a 2 tohto článku, ako aj čl. II bodu 3 a čl. II bodu 4 
Dohody o ukončení zo dňa 16. 2. 2018 budú protokolárne zaznamenané a potvrdené 
podpismi všetkých zúčastnených strán. K prevzatiu služieb a podpisu akceptačného 
protokolu vyzve Dodávateľ Objednávateľa najmenej 2 dni pred plánovaným odovzdaním a 
podpisom. 

(5) Povinnosť dodať služby sa má za splnenú podpísaním akceptačného protokolu. 
Akceptačný protokol bude podpísaný obomi Zmluvnými stranami v momente 
bezvýhradného prevzatia služieb Objednávateľom. V prípade omeškania so splnením 
povinnosti podľa bodu l alebo 2 z dôvodov na strane Dodávateľa má Objednávateľ právo 
na zmluvnú pokutu vo výške 5% z odplaty v mesačnej výške určenej Zmluvou za každý 
deň omeškania. 
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Príloha č 1 - Vymedzenie jednotlivých častí služieb, 
mesačný paušál (Cena)bez DPH 

1 Service Integration and Management 2000,00 € 
2 ServiceDesk 1800,00 € 
3 Nuntio - registratúra + eBox, 3400,00 € 
4 Portál UVO (Vestník, Profil, CMS) 4000,00 € 
5 ISZÚ - Informačný systém zberu údajov 1200,00 € 
6 Dohlad, Rada, Námietky 3000,00 € 
7 IS - Procurio, IO Modul, Procurio services 3400,00 € 
8 Vestník - generátor vestníka 1200,00 € 
9 Biztalk - i ntegračná platforma 400,00 € 

10 Infraštruktúra - HW, LAN, OS, .. . 3880,00 € 
24280,00 € 

Celkom: L,.I _______ 2_4_2_80..;.,O_0_€ ..... 1 



Príloha č. 2 - Vymedzenie rozsahu dokumentácie 

Dokumentácia pre informačné systémy: 

Technická príruč ka: 
• Základné informácie o aplikácii 
• Požiadavky na základné HW a SW prostredie 
• Popis aplikácie (po moduloch ak je o relevantné) 
• Postup inštalácie aplikácie 
• Nové spustenie aplikácie 
• Nasadenie novej verzie aplikácie 
• Konfigurácia aplikácie 
• Monitoring a údržba 
• Riešenie možných problémov 
• Zálohovanie a obnova zo zálohy 

Ad ministrátorská príručka 
• Spáva aplikácie/systému 

správa používatel'ov systému 
Správa skupín používateľov 
Prístupové práva - pridel'ovanie prístupových práva správa 
Správa parametrov aplikácie 

• Správa číselníkov 
• Nastavenia pracovnej stanice 

Používatel'ská príručka 
• Popis používatel'ského prostredia 
• Úvodné nastavenia 
• Popis funkcionalít aplikácie (po moduloch) popis základného ovládania a používania 

Dokumentácia pre konkrétne informačné systémy, sa môže byť formálne usporiadané odlišné. 
Obsahovo ale musí obsahovať vymedzené oblasti. 



Príloha 3 - Zoznam produktov a rozsah licencií 

1. Subsystém PROCURIO 
Produkt: žiaden 

2. Subsystém I/O modul 

Produkt: NLog 
NLog je protokolová platforma pre .NET s bohatými protokoimi pre smerovanie a správu. NLog 
podporuje tradičné logovanie, štruktúrované logovanie aj kombináciu oboch. 

URL projektu https:jjnlog-project.orgj 

Použitá verzia 2.0.0, 2.0.0.2000 

Licencia https:jjgithub.comjNLogjNLogjblobjmasterjLICENSE.txt 

Závislosti https:jjwww.nuget.orgjpackagesjNLogj 

Produkt: Antlr 
ANTLR (ANother Tool for Language Recognition) je výkonný nástroj na spracovanie 
štruktúrovaného textu alebo binárnych súborov. 

URL projektu http://www.antlr.org/ 

Použitá verzia 3.3.1.7705 

Licencia http://www.antlr.org/license.html 

Závislosti -

3. Subsystém ISZU 

Produkt: jQuery 
jQuery je rýchla a stručná JavaScript knižnica, ktorá zjednodušuje prechod HTML dokumentov, 
manipuláciu s udalosťami, animáciu a Ajax interakcie pre rýchly vývoj webových aplikácií. 
Jazyk jQuery je navrhnutý tak, aby zjednodušil spôsob zápisu jazyka JavaScript. 

URL projektu http://jquery.com/ 

Použitá verzia 1.6.1 

Licencia https:jjjquery.orgjlicensej 

Závislosti -

Produkt: jQuery.Validation 
Plugin jQuery pre overovanie formulárov na strane klienta . Doplnok je dodávaný s užitočným 
súborom metód overovania, vrátane overovania URL adresy a e-mailu, pričom poskytuje 
rozhranie API na písanie vlastných metód. 
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URL projektu http ://bassistance.de/jquery-plugins/jquery-plugin-validationj 

Použitá verzia 1.8.0.1 

Licencia https:jjjqueryvalidation.orgj 

Závislosti jQuery (>= 1.4.4) 

Produkt: WebGrease 
Web Grease je sada nástrojov na optimalizáciu javascript, css súborov a obrázkov. 

URL projektu http://webgrease.codeplex.com/ 

Použitá verzia 1.1.0 

Licencia https:jjwww.microsoft.comjwebjwebpijeulaj 
aspnetcomponent_rtw_ ENU.htm 

Závislosti Antlr (>= 3.4.1.9004), Newtonsoft.Json (>= 5.0.4) 

Prod u kt: Newtonsoft.Json 
Json.NET je populárny vysokovýkonný JSON framework pre .NET. 

URL projektu https:jjwww.newtonsoft.comjjson 

Použitá verzia 9.0.1 

Licencia https:jjraw .githubusercontent.comjJamesN KjNewtonsoft.Jsonj 
masterjLICENSE.md 

Závislosti https:jjwww.nuget.orgjpackagesjNewtonsoft.Jsonj 

Produkt: Microsoft.AspNet.Web.Optimalization 
Optimalizácia ASP.NET predstavuje spôsob, ako spájať a optimalizovať súbory CSS a 
JavaScript. 

URL projektu https:jjwww.nuget.orgjpackagesjMicrosoft.AspNet.Web.Optimi 
zationj 

Použitá verzia 1.0.0 

Licencia https:jjwww.microsoft.comjwebjwebpij eu lajaspnetcomponent 
- rtw_enu.htm 

Závislosti WebGrease (>= 1.5.2), Microsoft.Web.Infrastructure (>=1.0.0) 

Produkt: EnrityFramework 
Entity Framework je odporúčaná technológia Microsoft pre prístup k dátam pre nové aplikácie. 

URL projektu https:jjgithub.comjaspnetjEntityFramework6jwiki 

Použitá verzia 4.1.10715 

Licencia https:jjwww.microsoft.comjwebjwebpijeulajneClibrary _eu la_e 
nU.htm 

Závislosti -

Produkt: NLog 
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NLog je protokolová platforma pre .NET s bohatými protokoimi pre smerovanie a správu. NLog 
podporuje tradičné logovanie, štruktúrované logovanie aj kombináciu oboch. 

URL projektu https:jjnlog-project.orgj 

Použitá verzia 2.0.0, 2.0.0.2000 

Licencia https:jjgithub.comjNLogjNLogjblobjmasterjLICENSE.txt 

Závislosti https:jjwww.nuget.orgjpackagesjNLogj 

Produkt: WebActivator 
NuGet balíček, ktorý umožňuje iným balíčkom spúšťať kód pri štarte aplikácie. 

URL projektu https:jjgithub.comjdavidebbojWebActivator 

Použitá verzia 1.4.1 

Licencia https:j jgithub.comjdavidebbojWebActivatorjblobjmasterjLICE 
NSE.txt 

Závislosti https:jjgithub.comjdavidebbojWebActivator 

Produkt: RhinoMocks 
Rhino Mocks používa Castle Dynamie Proxy 
(http:j jwww.castleproject.orgjdynamicproxyjindex.html) na zvládnutie proxyingu typov, ktoré 
potrebuje, aby sa mockovali. 

URL projektu http://hibernatingrhinos.com/open-source/rhino-mocks 

Použitá verzia 3.6.1 

Licencia http ://hibernatingrhinos.com/open-source/rhino-mocks 

Závislosti -

Produkt: PrecompiledMvcViewEngine 
Prostriedok pre MVC View, ktorý podporuje prekompilované Razor view. 

URL projektu https:jjwww.nuget.orgjpackagesjPrecompiledMvcViewEng i nej 

Použitá verzia 1.1.0 

Licencia https:jjwww.nuget.orgjpackagesjPrecompiledMvcViewEng i nej 

Závislosti WebActivator (>= 1.4.0) 

Produkt: PDFsharp 
.NET knižnica pre preprocessing PDF. Knižnica založená na GDI+. 

URL projektu http://www.pdfsharp. netjNuGetPackage_PDFsharp-
GDl.ashx?AspxAutoDetectCookieSupport= 1 

Použitá verzia 1.32.3057 

Licencia http://www.pdfsharp. netjPDFsharp_License.ashx? AspxAutoDet 
ectCookieSu pport= 1 

Závislosti -
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Produkt: nunit.framework 
NUnit framework. 

URL projektu http://nunit.org/ 

Použitá verzia 2.63.0 

Licencia http://nunit.org/ 

Závislosti -

Produkt: Microsoft.Web.Infrastructure 
Tento balík obsahuje zostavu Microsoft.Web.Infrastructure, ktorá umožňuje dynamicky 
zaregistrovať HDP moduly počas behu aplikácie. 

URL projektu https:jjwww.asp.netj 

Použitá verzia 1.0.0 

Licencia http://go.microsoft.comjfwlinkj?LinkID=214339 

Závislosti -

Prod u kt: M icrosoft.IdentityModel 
Windows Identity Foundation umožňuje externalizovať logiku .NET identity z aplikácie, zlepšiť 
produktivitu, zvýšiť bezpečnosť aplikácií a umožniť interoperabilnú federáciu. 

URL projektu http://www.microsoft.comjwif 

Použitá verzia 6.1. 7600.16394 

Licencia http://go.microsoft .com/fwlinkj?LinkID=259741 

Závislosti -

Produkt: EntityFramework.SqlMigrations 
Preview pre CodeFirst migrácie pre SQL Server 

URL projektu https:jjgithub.comjaspnetjEntityFramework6jwiki 

Použitá verzia 0.5.10727 

Licencia https:jjwww.microsoft.comjwebjwebpijeulajneClibrary _eu la_e 
nU.htm 

Závislosti EntityFramework 

Prod u kt: Anti r 
ANTLR (ANother Tool for Language Recognition) je výkonný nástroj na spracovanie 
štruktúrovaného textu alebo binárnych súborov. 

URL projektu http://www.antlr.org/ 

Použitá verzia 3.3.1. 7705 

Licencia http://www.antlr.orgjlicense.html 

Závislosti -
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Produkt: iTextSharp 
iTextSharp je port iText open source Java knižnice pre generovanie PDF napísaný v C # pre 
platformu .NET. Balík obsahuje poslednú verziu knižnice uvol'nenej pod licenciou Mozilla Public 
License a LGPL. 

URL projektu https:jjwww.nuget.orgjpackagesjiTextSharp-LGPL 

Použitá verzia 4.1.6 

Licencia https:jjwww.nuget.orgjpackagesjiTextSharp-LGPL 

Závislosti -

Produkt: Zen.Barcode 
Nástroj na jednoduché vykresl'ovanie čiarových kódov. 

URL projektu https:jjwww.nuget.orgjpackagesjZen.Barcode.Core .Code 128j 

Použitá verzia 2.2 

Licencia https:jjwww.nuget.orgjpackagesjZen.Barcode.Core.Code128 j 

Závislosti -

Produkt: dotless.Core 
Pomocný nástroj pre kompilovanie súborov formátu LESS do formátu CSS. 

URL projektu https:jjwww.nuget.orgjpackagesjdotless.Corej 

Použitá verzia 1.4.1.0 

Licencia https:jjgithub.comjdotlessjdotlessjblobjmasterjl icense. txt 

Závislosti https:jjwww.nuget.orgjpackagesjdotless.Corej 

Produkt: SharpZipLib 
Knižnica pre kompresiu súborov do formátu ZIP. 

URL projektu https:jjgithub.comjicsharpcodejSharpZipLib 

Použitá verzia 0.86 .0 

Licencia https:j jgithub.comjicsharpcodejSharpZipLibjblobjmasterjLICE 
NSE.txt 

Závislosti -
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4 . Subsystém NUNTIO 

Produkt: NUNTIO 

Verzia: 5.2.17 

Producent: DIMANO, a. S., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 30775094 

Poskytovatel' licencie: DIMANO, a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 30775094 

NUNTIO je informačný systém pre elektron ickú správu registratúry. 

Obsahuje nasledovné moduly/časti: 

Pošta prijatá 

eBox (integrácia na eDesk ÚPVS) 

Zásielky 

Denník záznamov 

Denník spisov 

Denník úloh 

Agendy 

Príručná registratúra 

Registratúrne stredisko 

Organizačná štruktúra 

Adresár subjektov 

Správca systému 

Integračné rozhranie 

Licencia: 

1. Informačný systém NUNTIO® (ďalej "NUNTIO") je výsledok tvorivej duševnej činnosti 
Poskytovatel'a, je predmetom autorských práv a jeho použitie je podmienené udelením 
licencie. 

2. Poskytovatel' vyhlasuje, že NUNTIO predstavuje programové vybavenie, na ktoré sa 
vzťahujú ustanovenia zákona Č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s 
autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len "autorský zákon"). 

3. Nadobúdatel' je právnická osoba, ktorej bol dodaný NUNTIO. 

4. Poskytovatel' udel'uje Nadobúdatel'ovi nevýhradnú, územne, vecne a časovo neobmedzenú 
licenciu k používaniu NUNTIO (ďalej len " Iicencia") pracovníkmi Nadobúdatel'a. 

5. Licencia oprávňuje Nadobúdatel'a na používanie NUNTIO všetkými spôsobmi použitia diela 
uvedenými v § 19 ods . 4 zákona Č. 185/2018 Z. z. Autorský zákon, a to v súlade s jeho 
určením a dodanou dokumentáciou, pre jeho vlastnú potrebu spôsobom, ktorý je potrebný 
pre užívanie všetkých funkcií NUNTIO . 

6. Nadobúdatel' je oprávnený inštalovať NUNTIO výlučne na svojich pracoviskách pre svojich 
zamestnancov. 

7. Rozmnožovanie, úpravy alebo preklad NUNTIO môže Nadobúdatel' vykonať iba v rozsahu 
práv, ktoré podl'a Autorského zákona nemožno zmluvne vylúčiť. 

8. Poskytovatel' vyhlasuje, že NUNTIO nemá žiadne právne vady a Poskytovatel' zodpovedá 
v súvislosti s vytvorením a použitím NUNTIO za prípadné porušenie autorských práv inej 
osoby. V prípade, že si tretia osoba uplatní nárok proti Nadobúdatel'ovi z titulu porušenia 
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autorských práv, Poskytovatel' sa zaväzuje nahradiť Odberatel'ovi všetku škodu, ktorá 
vznikne Nadobúdatel'ovi v dôsledku uplatnenia nároku treťou osobou, a to v plnej výške. 

9. Poskytovatel' nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Nadobúdatel'ovi alebo tretej osobe v 
dôsledku použitia NUNTIO na iný účel, než na ten, na ktorý je NUNTIO vytvorený. 
Poskytovatel' ďalej nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Nadobúdatel'ovi alebo tretej 
osobe v dôsledku vecne nesprávneho, vadného alebo nepostačujúceho pokynu alebo 
príkazu, ktoré zadal Nadobúdatel' alebo tretia osoba, ani nezodpovedá za škodu, ktorá 
vznikla Nadobúdatel'ovi v dôsledku nesprávneho používan ia NUNTIO Nadobúdatel'om alebo 
treťou osobou pre nedostatok právnych alebo ekonomických znalostí a znalostí z odboru 
výpočtových technológií nevyhnutných na správne použitie NUNTIO. 

10. Práva a povinnosti Poskytovatel'a a Nadobúdatel'a týmto licenčným ustanovením 
neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Autorského zákona a Obchodného 
zákonníka Slovenskej republ iky. 

ll. Toto licenčné ustanovenie nahrádza všetky predchádzajúce zmluvné l i cenčné dojednania 
vo vzťahu k NUNTIO do dňa podpísania tohto licenčného ustanoven ia. 

12. Toto licenčné ustanovenie sa uzatvára na dobu neurčitú a zaniká na základe písomnej 
dohody zmluvných strán. 

13. Poskytovatel' je zároveň výhradným poskytovatel'om nasledovných služieb údržby, servisu 
a podpory prevádzky: 

Služba Cena bez DPH 

a) Údržba (riešenie incidentov a chýb) podl'a bodu 14 a správa 1 600,OO€/mesiac 
požiadaviek v HelpDesk na www.dimano.sk 

b) Upgrade, update (max. 2 x v roku), užívacie práva k používaniu 1 200,OO€/mesiac 
všetkých doplnených nových vlastností, funkcií a vizuálu v nových 
verziách NUNTIO 

c) Hotl ine - podpora po telefóne v čase 8:00-16:00 počas pracovných 840,OO€/mesiac 
dní v rozsahu 12 hod 

d) Hotline - podpora po telefóne v čase 8:00-16:00 počas všetkých 1 260,OO€/mesiac 
dní v rozsahu 12 hod 

e) Riešenie incidentov (vád) na vyžiadanie 640,OO€/MD 

14. Poskytovatel' odstráni kategorizované chyby a servisný zásah realizovaný v časovom rámci 
podl'a nasledujúcej tabul'ky: 

Klasifikácia Popis Časový plán Časový plán 

"Kategória Kritická chyba (havária aplikácie/í) - Začiatok Odstránenie vady 
A" ohrozuje zabezpečenie základných odstraňovania do 16 hod. od 

činností NUNTIO . Znemožňuje vád do 6 hodín nahlásenia vady 
využíva nie NUNTIO, alebo jeho časti, od nahlásenia 
spôsobuje vážne prevádzkové vady 
problémy. Jeho prechodné riešenie 
organizačným opatrením nie je 
možné. 

"Kategória Vážna chyba - neohrozuje základné Začiatok Odstránenie vady 
B" činnosti NUNTIO. Spôsobuje problémy odstraňovania do 5 pracovných 

pri využívaní a prevádzkovaní vád do 12 hodín dní od nahlásenia 
NUNUTIO, alebo jeho čast i. Umožňuje od nahlásenia vady 
prevádzku bez dôsledkov na vady 
konzistenciu dát a výsledky 
spracovania . Je možné ju dočasne 
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Klasifikácia Popis Časový plán Časový plán 

vyriešiť organizačným opatrením 
prevádzkovatel'a. 

"Kategória Bežná chyba - neobmedzuje Začiatok Odstránenie vady 
C" zabezpečenie základných činností odstraňovania 10 pracovných dní 

NUNTIO, alebo jeho častí a vád do 16 hodín od nahlásenia 
nespôsobuje vážne dôsledky na od nahlásenia vady 
využívanie a prevádzku NUNTIO. vady 

5. Subsystém Vestník - generátor vestníka 

Produkt: DotNetZip 
DotNetZip je rýchla, bezplatná knižnica tried a súprava nástrojov na manipuláciu so súbormi 
zip. 

URL projektu httRS: LLg ithub.comLhafLDotNetZi R.Semverd 

Použitá verzia 1.12.0 

Licencia https:jjraw.g ithu busercontent.comjhafjDotNetZip.Semverdjma 
sterjLICENSE 

Závislosti -

Produkt: HtmlRenderer.Core 
Slúži na vytvorenie špecifického vykresl'ovacieho rámca pomocou objektového modelu. 

URL projektu https:jjhtmlrenderer.codeplex.comj 

Použitá verzia 1.5.0.6 

Licencia https:jjarchive.codeplex.comj?p=htmlrenderer 

Závislosti -

Produkt: HtmlRenderer.PdfSharp 
Generátor dokumentov PDF z fragmentu HTML. 

URL projektu https:jjhtmlrenderer.codeplex.comj 

Použitá verzia 1.5.0.6 

Licencia https:jjarchive.codeplex.com/?p=htmlrenderer 

Závislosti PDFsharp (>= 1.32.3057) 
HtmlRenderer.Core (>= 1.5.0.5) 

Prod u kt: M icrosoft.Applicationlnsig hts 
Tento balík poskytuje základné funkcie pre závislé balíky ApplicationInsights. 

URL projektu https:jjgo.microsoft.comjfwlinkj?LinkID=392727 
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Použitá verzia 2.8.1 

Licencia https:llgo.microsoft.com/fwlink/?LinkID=510709 

Závislosti System.Diagnostics.DiagnosticSource (>= 4.5.0) 

Produkt: Microsoft.ApplicationInsights.Agent.Intercept 
Tento NuGet balíček umožňuje počúvanie volaní metód. 

URL projektu https:llgo.microsoft.com/fwlink/?LinkID=392727 

Použitá verzia 2.4.0 

Licencia https:llgo.microsoft.com/fwlink/?LinkID=510709 

Závislosti -

Prod u kt: M icrosoft.Appl icationInsights. DependencyCollector 
Toto je základný balík pre špecifické závislé baličky pre platformu Application Insights. 

URL projektu https:llgo.microsoft.com/fwlink/?LinkID=392727 

Použitá verzia 2.8.1 

Licencia https:llgo.microsoft.com/fwlink/?LinkID=510709 

Závislosti Microsoft.ApplicationInsights.Agent.Intercept (> = 2.4.0) 
System.Diagnostics.DiagnosticSource (>= 4.5.0) 
Microsoft.ApplicationInsights (= 2.8.1) 

Prod u kt: M icrosoft.Appl icationInsights.JavaScript 
Balíček slúži na sledovanie modelov používania JavaScript v aplikácii. 

URL projektu https:llgo.microsoft.com/fwlink/?LinkID=510710 

Použitá verzia 0.15.0-build58334 

Licencia https:llgo.microsoft.com/fwlink/?LinkID=510709 

Závislosti -

Prod u kt: M icrosoft.Appl icationInsights. PerfCounterCollector 
Balíček umožňuje odosielať údaje zhromaždené pomocou sledovača výkonnosti aplikácie. 

URL projektu https:llgo.microsoft.com/fwlink/?LinkID=392727 

Použitá verzia 2.8.1 

Licencia https:llgo.microsoft.com/fwlink/?LinkID=510709 

Závislosti M icrosoft.ApplicationInsig hts (= 2.8 .1 ) 
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Produkt: Microsoft.ApplicationInsights.Web 
Balík platformy Applicationlnsight pre webové aplikácie. 

URL projektu https:llgo.microsoft.com/fwlink/?LinkID=392727 

Použitá verzia 2.8.1 

Licencia https:llgo.microsoft .com/fwlink/?LinkID=510709 

Závislosti Microsoft.Applicationlnsights (> = 2.8.1) 
Microsoft.Applicationlnsights. WindowsServer (> = 2.8.1) 
M icrosoft.AspNet. TelemetryCorrelation (> = 1. OA) 
System.Diagnostics.DiagnosticSource (>= 4.5.0) 

Produkt: Microsoft.ApplicationInsights.WindowsServer 
Toto je pomocný balík pre špecifické závislé baličky pre platformu Application Insights. 

URL projektu https:llgo.microsoft.com/fwlink/?LinkID=392727 

Použitá verzia 2.8.1 

Licencia https:llgo.microsoft.com/fwlink/?LinkID=510709 

Závislosti M icrosoft.Appl icationlnsig hts (> = 2.8 .1) 
M icrosoft.Appl icationlnsig hts. Wi ndowsServer. TelemetryChan neJ 
(= 2.8.1) 
M icrosoft.Appl icationlnsig hts. DependencyCollector (> = 2.8.1) 
M icrosoft.Appl icationlnsig hts. PerfCou nterCollector (> = 2.8.1) 

Prod u kt: M icrosoft.ApplicationInsights. Wi ndowsServer. TelemetryChannel 
Toto je pomocný balík pre špecifické závislé baličky pre platformu Application Insights. 

URL projektu https:llgo.microsoft.com/fwlink/?LinkID=392727 

Použitá verzia 2.8.1 

Licencia https:llgo.microsoft.com/fwlink/?LinkID=510709 

Závislosti Microsoft.Applicationlnsights (>= 2.8.1) 

Produkt: Microsoft.AspNet.Razor 
Tento balík obsahuje knižnice pre webové stránky ASP.NET používajúce syntax Razor. 

URL projektu https:llwww.asp.net/web-pages 

Použitá verzia 3.2.6 

Licencia https:llwww.microsoft.com/web/webpi/eu la/net_library _eu la_E 
NU.htm 

Závislosti -

Produkt: Ninject 
Ninject je rýchly, ultral'ahký prepájač závislostí pre aplikácie .NET. 
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URL projektu http ://www.ninject.org/ 

Použitá verzia 3.3.4 

Licencia https://raw.g ithubusercontent.com/ninject/ni nject/master/LICE 
NSE.txt 

Závislosti -

Produkt: NLog 
NLog je protokolová platforma pre .NET s bohatými protokoimi pre smerovanie a správu. NLog 
podporuje tradičné logovanie, štruktúrované logovanie aj kombináciu oboch . 

URL projektu https://nlog-project.org/ 

Použitá verzia 4.5.11 

Licencia https://github.com/NLog/NLog/blob/master/LICENSE.txt 

Závislosti https://www.nuget.org/packages/NLog/ 

Produkt: PDFsharp 
.NET knižnica pre preprocessing PDF. Knižnica založená na GDI+. 

URL projektu http://www.pdfsharp. net/NuGetPackage_PDFsharp-
GDI.ashx?AspxAutoDetectCookieSupport= 1 

Použitá verzia 1.32.3057 

Licencia http://www.pdfsharp.net/PDFsha rp_License.ashx? AspxAutoDet 
ectCookieSupport= 1 

Závislosti -

Produkt: RazorEngine 

Nástroj fungujúci pomocou techniky vzorov podporujúci syntax Razor 

URL projektu https://github.com/Antaris/RazorEngine 

Použitá verzia 3.10.0 

Licencia https://github.com/Antaris/RazorEng i ne/blob/master/LICENSE. 
md 

Závislosti Microsoft.AspNet.Razor (>= 3.0 .0) 

6 . Subsystém Procurio Services 

Produkt: NLog 
NLog je protokolová platforma pre .NET s bohatými protokoimi pre smerovanie a správu. NLog 
podporuje tradičné logovanie, štruktúrované logovanie aj kombináciu oboch. 
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URL projektu https:jjnlog-project.orgj 

Použitá verzia 4.5.11 

Licencia https:jjgithub.comjNLogjNLogjblobjmasterjLICENSE.txt 

Závislosti https:jjwww.nuget.orgjpackagesjNLogj 

Produkt: NUnit 

NUnit obsahuje plynulú syntaktickú, parametrizovanú, generickú a podporu testovania 
a je používatel'sky rozšíritel'ná. 

URL projektu http://nunit.org/ 

Použitá verzia 3.11.0 

Licencia https:jjraw.githubusercontent.comjnu nitjnu nitjmasterjLICENS 
E.txt 

Závislosti -

7. Subsystém eMS ROMBOlD 

Produkt: eMS ROMBOlD 

Verzia: 5.x 

Producent: TEMPEST a.s. 

Poskytovatel' licencie: TEMPEST a.s. 

CMS Romboid ponúka užívatel'sky jednoduché riešenie pre tvorbu a správu obsahu. Umožňuje 
komplexný manažment dokumentov publikovaných na internete a intranete. 

Viac info: https:/lwww.tempest.sk/romboid-l0b.html 

Licencia: 

1. Informačný systém CMS ROMBOID (ďalej "RaMBOID") je výsledok tvorivej duševnej 
činnosti TEMPEST a.s ., je predmetom autorských práv a jeho použitie je podmienené 
udelením licencie. 

2. Poskytovatel' vyhlasuje, že CMS ROMBOID predstavuje programové vybavenie, na ktoré sa 
vzťahujú ustanovenia zákona č. 185j2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s 
autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len "autorský zákon"). 

3. Nadobúdatel' je právnická osoba, ktorej bol dodaný CMS RaMBOID. 

4. Poskytovatel' udel'uje Nadobúdatel'ovi nevýhradnú, územne, vecne a časovo neobmedzenú 
licenciu k používaniu ROMBOID (ďalej len "licencia") pracovníkmi Nadobúdatel'a. 

5. Licencia oprávňuje Nadobúdatel'a na používanie CMS ROMBOID všetkými spôsobmi 
použitia diela uvedenými v § 19 ods. 4 zákona č. 185j2018 Z. z. Autorský zákon, a to 
v súlade s jeho určením a dodanou dokumentáciou, pre jeho vlastnú potrebu spôsobom, 
ktorý je potrebný pre užívanie všetkých funkcií CMS RaMBOID. 
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6. Nadobúdatel' je oprávnený inštalovať CMS ROMBOm výlučne na svojich pracoviskách pre 
svojich zamestnancov. 

7. Rozmnožovanie, úpravy alebo preklad CMS ROMBOm môže Nadobúdatel' vykonať iba 
v rozsahu práv, ktoré podl'a Autorského zákona nemožno zmluvne vylúčiť. 

8. Poskytovatel' vyhlasuje, že CMS ROMBOm nemá žiadne právne vady a Poskytovatel' 
zodpovedá v súvislosti s vytvorením a použitím CMS ROMBOm za prípadné porušenie 
autorských práv inej osoby. V prípade, že si t retia osoba uplatní nárok proti 
Nadobúdatel'ovi z titulu porušenia autorských práv, Poskytovatel' sa zaväzuje nahradiť 
Odberatel'ovi všetku škodu, ktorá vznikne Nadobúdatel'ovi v dôsledku uplatnenia nároku 
treťou osobou, a to v plnej výške. 

9. Poskytovatel' nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Nadobúdatel'ovi alebo tretej osobe v 
dôsledku použitia CMS ROMBOm na iný účel, než na ten, na ktorý je CMS ROMBOm 
vytvorený. Poskytovatel' ďalej nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Nadobúdatel'ovi alebo 
tretej osobe v dôsledku vecne nesprávneho, vadného alebo nepostačujúceho pokynu alebo 
príkazu, ktoré zadal Nadobúdatel' alebo tretia osoba, ani nezodpovedá za škodu, ktorá 
vznikla Nadobúdatel'ovi v dôsledku nesprávneho pouzlvania CMS ROMBom 
Nadobúdatel'om alebo treťou osobou pre nedostatok právnych alebo ekonomických znalostí 
a znalostí z odboru výpočtových technológií nevyhnutných na správne použitie CMS 
ROMBOm. 

10. Práva a povinnosti Poskytovatel'a a Nadobúdatel'a týmto licenčným ustanovením 
neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Autorského zákona a Obchodného 
zákonníka Slovenskej republiky. 

11. Toto licenčné ustanovenie nahrádza všetky predchádzajúce zmluvné licenčné dojednania 
vo vzťahu k CMS ROMBom do dňa podpísania tohto licenčného ustanovenia. 

12. Toto licenčné ustanovenie sa uzatvára na dobu neurčitú a zaniká na základe písomnej 
dohody zmluvných strán. 

13. Poskytovatel' je zároveň výhradným poskytovatel'om nasledovných služieb údržby, servisu 
a podpory prevádzky: 

Služba Cena bez DPH 

a) Údržba (riešenie incidentov a chýb) a správa požiadaviek 1 800,OO€/mesiac 
v HelpDesk 

b) Upgrade, update (max. 2 x v roku), užívacie práva k používaniu 1 200,OO€/mesiac 
doplnených nových vlastností, funkcií v nasadenom produktovom 
rade S.x CMS ROMBom 

c) Hotline - podpora po telefóne v čase 8:00-16:00 počas 1 200,OO€/mesiac 
pracovných dní v rozsahu max. 12 hod 

d) Hotline - podpora po telefóne v čase 8:00-16:00 počas všetkých 2400,OO€/mesiac 
dní v rozsahu max. 12 hod 

e) Riešenie incidentov (vád) na vyžiadanie 600,OO€/MD 
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14. Poskytovatel' odstráni kategorizované chyby a servisný zásah realizovaný v časovom rámci 
podl'a nasledujúcej tabul'ky: 

Klasifikácia Popis Časový plán Časový plán 

"Kategória Krit ická chyba (havária aplikáciejí) - Začiatok Odstránen ie vady 
A" ohrozuje zabezpečenie základných odstraňovania do 16 hod. od 

činností CMS ROMBOID. Znemožňuje vád do 6 hodín nahlásenia vady 
využívanie CMS ROMBOID, alebo jeho od nahlásenia 
časti, spôsobuje vážne prevádzkové vady 
problémy. Jeho prechodné riešenie 
organizačným opatrením nie je 
možné. 

"Kategória Vážna chyba - neohrozuje základné Začiatok Odstránenie vady 
B" činnosti CMS ROMBOID. Spôsobuje odstraňovania do 5 pracovných 

problémy pri využívaní a vád do 12 hodín dní od nahlásenia 
prevádzkovaní CMS ROMBOID, alebo od nahlásenia vady 
jeho časti. Umožňuje prevádzku bez vady 
dôsledkov na konzistenciu dát a 
výsledky spracovania. Je možné ju 
dočasne vyriešiť organizačným 
opatrením prevádzkovatel'a. 

"Kategória Bežná chyba - neobmedzuje Začiatok Odstránenie vady 
C" zabezpečenie základných činností CMS odstraňovania 10 pracovných dní 

ROMBOID, alebo jeho častí a vád do 16 hodín od nahlásenia 
nespôsobuje vážne dôsledky na od nahlásenia vady 
využívanie a prevádzku CMS vady 
ROMBOID. 
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Príloha Č. 4 - Termínový harmonogram Etapy odovzdania znalostí o údržbe 
a prevádzke. 

Termín 
T + O prac. dní 
T + 10 prac. dní 
T + 15 prac. dní 
T + 20 prac. dní 
T + 30 prac. dní 
T + 30 prac. dní 
T + 40 prac. dní 
T + 50 prac. dní 
T + 55 prac. dní 

Predmet 
Začiatku Etapy 
Čl. VI, (1) a), b), c) 
Čl. VI, (1) d), e) 
Čl. VI, (1) f) 
Čl. VI, (1) g), h) 
Čl. VI, (1) i) 
Čl. VI, (1) j) 
Čl. VI, (1) k), l) 
Čl. VI, (1) m) 

výstup/F orma 

dokumenty 
dokumenty 
workshop v rozsahu 7 hodín 
workshop v rozsahu 7 hodín 
workshop v rozsahu 7 hodín 
zoznam overených činností 
zoznam overených činností 
zoznam overených činností 

Jednotlivé časti harmonogramu a ich termíny sa môžu posunúť alebo presunúť podľa 

skutočných vykonávaných činností a potrieb etapy. 




