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ZMLUVA ČÍSLO:139 /2019 

ZMLUVA O DIELO 
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

(ďalej len „zmluva“) 
 
 

Objednávateľ: 
Názov: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
Sídlo:  Štefánikova 15, 811 05  Bratislava 
V zastúpení:  
Oprávnení na vecné  
a obchodné rokovania: Ing. Marián Kvasnica 
IČO:  50349287 
DIČ:  2120287004 
IČ DPH: nie je platcom DPH 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN: SK52 8180 0000 0070 0055 7142 
SWIFT/BIC: SPSRSKBA 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:  
Názov: ALISON Slovakia s.r.o. 
Sídlo: Tomášikova ulica 12735/64, 831 04 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Andrej Žucha, konateľ spoločnosti  
Oprávnení na vecné  
a obchodné rokovania: Ing. Andrej Žucha, konateľ spoločnosti 
IČO: 35792141 
IČ DPH: SK2020234425 
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. 
IBAN:  SK67 1100 0000 0029 2112 3549 
SWIFT/BIC: TATRSKBX 
Zapísaný v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel 

Sro, vložka č. 80854/B 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“; objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne len ako „zmluvné strany“ a jednotlivo 
„zmluvná strana“) 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1 Táto zmluva je výsledkom zadávania verejného obstarávania – zákazky s  nízkou hodnotou podľa 

§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z.z“) na predmet zákazky 
s názvom „Vybavenie režimového pracoviska – chráneného priestoru v sídle verejného 
obstarávateľa“ zrealizovanou formou prieskumu trhu, a to oslovením vybraných záujemcov s 
výzvou na predloženie ponuky (ďalej len „verejné obstarávanie“).  
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Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa v rozsahu a za podmienok stanovených 

v zmluve zabezpečiť pre objednávateľa vybavenie režimového pracoviska v priestoroch 
objednávateľa (Štefánikova 15, 811 05 Bratislava) a dodanie požadovaného tovaru a to: 

A. Zabezpečovací systém vrátane detektorov a GSM komunikátora (elektronický 
zabezpečovací systém – EZS, trieda bezpečnosti III) - za účelom certifikácie priestoru 
Národným bezpečnostným úradom (ďalej len „NBÚ“) vrátane inštálácie 

B. Trezor „T“ 2ks (trieda bezpečnosti III) – možnosť ukladať viac ks malých archivačných 
škatúľ, certifikovaný od NBÚ, hmotnosť do 450kg, vnútorné rozmery minimálne: výška 
1200mm, šírka 450mm, hĺbka 290mm, vrátane ukotvenia 

C. Skartovačka „T“ (trieda bezpečnosti III) – certifikovaná NBÚ 
D. Zámky, kovanie (trieda bezpečnosti III) – certifikované NBÚ, vrátane montáže 

ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe č. 1: Špecifikácia diela (ďalej len „príloha č. 1“) k tejto 
zmluve (ďalej len „dielo“), ako aj záväzok objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť zaň 
dohodnutú cenu. Zhotoviteľ musí garantovať, že režimové pracovisko bude certifikované zo 
strany NBÚ ako celok, ktorý bude spôsobilý pre manipuláciu s utajovanými skutočnosťami a 
ukladanie utajovaných skutočností v úschovných objektoch a na technickom prostriedku do 
stupňa utajenia „Dôverné“ a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami postúpenými 
Slovenskej republike cudzou mocou a ukladanie utajovaných skutočností postúpenými 
Slovenskej republike cudzou mocou a  v úschovných objektoch a na technickom prostriedku 
do stupňa utajenia „Vyhradené“. Rovnako tak budú certifikované NBÚ aj tovary, ktoré sú 
Zhotoviteľom v rámci zákazky dodávané. 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje na svoje náklady a za účelom včasnej realizácie diela poskytnúť 
zhotoviteľovi všetku požadovanú súčinnosť.  

 
 

Článok III. 
Čas a miesto plnenia 

  
3.1 Zhotoviteľ vykoná a odovzdá dielo objednávateľovi do 2 mesiacov odo dňa účinnosti tejto 

zmluvy. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, za vykonanie diela sa považuje riadne 
a včasné odovzdanie kompletného diela v súlade s prílohou č. 1. 

3.2 Hlavným miestom dodania tovaru a miestom vykonania diela je v priestoroch na adrese 
Štefánikova 15, Bratislava. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať časti diela aj vo svojich 
priestoroch, ak tým neohrozí riadne vykonanie diela, pričom tým nie jen dotknutá povinnosť 
odovzdať dielo a/alebo jeho časti v miestach dojednaných zmluvnými stranami.  

3.3 Zhotoviteľ vykoná dielo v súlade s odvetvovými štandardami, technickými normami 
a právnymi predpismi platnými v čase vykonávania diela v Slovenskej republike, najmä 
zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou NBÚ č. 339/2004 Z. z. o 
bezpečnosti technických prostriedkov  v znení neskorších predpisov, vyhláškou NBÚ č. 
340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií v znení 
neskorších predpisov a vyhláškou NBÚ č. 315/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej 
bezpečnosti v znení neskorších predpisov (uvedené právne predpisy ďalej len „právne 
predpisy“). 
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Článok IV. 

Spôsob vykonania diela 
 
4.1  Zmluvné strany sú si vedomé toho, že stanovisko NBÚ vydané po zhotovení (prevzatí) diela v 

procese schvaľovania bezpečnostnej dokumentácie môže požadovať úpravy a/alebo drobné 
zmeny diela alebo jeho častí oproti jeho špecifikácii v prílohe č. 1 a ďalej v tejto zmluve. 
Zhotoviteľ garantuje, že dielo bude certifikované zo strany NBÚ a ako celok bude spôsobilé 
pre účely vymedzené vo výzve na predkladanie ponúk. V prípade, že by nastala potreba 
drobných úprav diela z pohľadu NBÚ, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu na svoje 
náklady tieto úpravy vykonať tak, aby dielo spĺňalo všetky požiadavky.  

 
4.2 Zhotoviteľ je povinný poskytovať objednávateľovi v rámci posudzovania diela zo strany NBÚ 

súčinnosť v súlade s právnymi predpismi a postavením zhotoviteľa. Zhotoviteľ je zodpovedný 
za neposkytnutie potrebnej súčinnosti z jeho strany pri posudzovaní diela zo strany NBÚ. 
Zodpovednosť za prípadné oddialenie posúdenia diela v dohodnutom termíne je vždy 
potrebné posudzovať v závislosti od konkrétnych okolností, predovšetkým s prihliadnutím na 
to, či boli dôvody nevykonania takéhoto posúdenia na strane NBÚ alebo na strane 
zhotoviteľa 

4.3   Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať niektoré časti diela prostredníctvom tretích osôb 
(subdodávateľov). Za výkony a dodávky tretích osôb zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu 
tak, ako by predmetné výkony a dodávky uskutočňoval sám. V prípade zámeru použiť 
subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný o ňom informovať objednávateľa, pričom objednávateľ 
overí, či je subdodávateľ oprávnený dodávať tovar v oblasti predmetu zákazky. V prípade, že 
uvedenú skutočnosť nevie objednávateľ overiť, požiada subdodávateľa o predloženie dokladu 
preukazujúceho jeho oprávnenie dodávať tovar v oblasti predmetu zákazky 

Každá zo zmluvných strán môže písomne navrhnúť účelné a priebežné zmeny diela vedúce k 
zlepšeniu kvality diela pred jeho dokončením. Žiadna zo zmluvných strán však nie je povinná 
navrhovanú zmenu diela akceptovať a takýto návrh sa stáva záväzným až formou písomného 
dodatku k tejto zmluve v súlade s článkom XIII. odsek 13.1 zmluvy. 
 

 
Článok V. 

Cena a platobné podmienky 
 
5.1 Zmluvné strany stanovili celkovú cenu za dielo (ďalej len „cena“) v súlade so zákonom č. 

18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR  
č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov dohodou zmluvných strán vo výške 6 113,19 € (slovom 
šesťtisícstotrinásť eur devätnásť centov) bez DPH, t. j. 7 335,83 € (slovom: 
sedemtisíctristotridsaťpäť eur osemdesiattri centov) vrátane DPH a táto je podrobnejšie 
špecifikovaná v prílohe č. 2: Špecifikácia ceny za dielo (ďalej len „príloha č. 2“). tejto zmluvy. 
Cena za vykonanie diela vrátane DPH je konečná, nemenná a sú v nej zahrnuté všetky 
ekonomicky oprávnené náklady zhotoviteľa na jeho realizáciu.  

5.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru po odovzdaní a prevzatí diela, v 
súlade s  článkom VI. zmluvy.  

5.3 Splatnosť faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Prílohou faktúry 
sú príslušné akceptačné protokoly, pokiaľ sa neuplatní fikcia prevzatia podľa ods. 6.4 zmluvy. 

5.4 Faktúra bude vystavená v eurách a musí okrem náležitostí daňového dokladu podľa zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov obsahovať aj označenie 
diela, cenu podľa zmluvy, dátum zdaniteľného plnenia, dátum vystavenia a splatnosti faktúry. 
V prípade, ak faktúra vystavená zhotoviteľom nebude spĺňať požiadavky v zmysle tohto 
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článku, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru bez jej zaplatenia zhotoviteľovi na 
prepracovanie. Počas doby prepracovávania faktúry zhotoviteľom, nie je objednávateľ v 
omeškaní s úhradou faktúry, ktorej lehota splatnosti prestáva plynúť. Nová 30-dňová lehota 
splatnosti začne plynúť až dňom doručenia novej faktúry objednávateľovi, ktorá spĺňa 
požiadavky stanovené v tomto článku zmluvy. 

5.5 Všetky platby sa uskutočňujú bankovým prevodom na účet druhej zmluvnej strany uvedený 
v záhlaví tejto zmluvy. 

5.6 V prípade nedodržania lehoty splatnosti faktúry objednávateľom podľa tejto zmluvy má 
zhotoviteľ právo požadovať úroky z omeškania z nezaplatenej ceny, resp. jej časti za každý aj 
začatý deň omeškania vo výške určenej v súlade s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka, v 
sadzbe, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. 

5.7 Zmena fakturačnej adresy a kontaktných údajov zmluvných strán alebo zmena ich označenia 
sa môže uskutočniť jedine dodatkom k zmluve. 

 
 

Článok VI. 
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

 
6.1 Odovzdanie a prevzatie diela sa vykoná na základe pozitívneho výsledku kontrolného dňa 

zaznamenaného v akceptačnom protokole. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie 
diela, iba ak je v rozpore so zmluvou, najmä s rozsahom a/alebo parametrami uvedenými 
v prílohe č. 1. Konanie kontrolného dňa oznámi zhotoviteľ objednávateľovi písomne 
minimálne sedem (7) dní vopred (ďalej „kontrolný deň“). Kontrolný deň sa uskutoční v rámci 
lehoty uvedenej v článku III. ods. 3.1 zmluvy. 

6.2 V rámci kontrolného dňa oprávnené osoby zmluvných strán potvrdia súlad dodaných tovarov 
a plnení so zmluvou ako aj skutočnosti, či je dielo riadne a včas dodané a akceptované. Tieto 
skutočnosti potvrdia zmluvné strany na základe podpisu akceptačného protokolu, čím sa 
dielo považuje za riadne a včas odovzdané a prevzaté (ďalej len „akceptačný protokol“). Ak 
sa počas kontrolného dňa zistí, že zhotoviteľom vykonané dielo alebo jeho časť je v rozpore 
so zmluvou, je zhotoviteľ povinný zistené odchýlky v dohodnutej lehote výlučne na vlastné 
náklady odstrániť a následne vykonať kontrolný deň v súlade s týmto článkom zmluvy.  

6.3 Ak z dôvodov mimo dosahu zmluvných strán (napr. vis maior) nie je možné kontrolný deň 
vykonať v stanovenom termíne, zmluvné strany sa dohodnú na inom vhodnom termíne jeho 
vykonania. 

6.4 Ak objednávateľ  nenamietne zhotoviteľovi nesúlad diela so zmluvou alebo ak bezdôvodne 
odmietne podpísať akceptačný protokol, považuje sa dielo za riadne a včas vykonané 
a odovzdané zhotoviteľom a akceptované a prevzaté objednávateľom. Zároveň sa aj príslušný 
akceptačný protokol považuje za platný a zmluvnými stranami podpísaný, a to druhým (2.) 
dňom po vykonaní príslušného kontrolného dňa.  
 

 
 

Článok VII. 
Zodpovednosť za vady a záručné podmienky 

 
7.1 Zhotoviteľ poskytuje záruku, že dielo má ku dňu jeho odovzdania požadované funkčné 

vlastnosti a spĺňa všetky požiadavky uvedené v tejto zmluve a výzve na predkladanie ponúk 
zo dňa 05.02.2019. 

7.2 Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo, tovary a vybavenie určené na vykonanie diela a na 
práce súvisiace s vykonaním diela v rozsahu dvadsaťštyri (24) mesiacov (pokiaľ nie je 
výrobcom príslušného vybavenia/materiálu stanovená dlhšia lehota), pričom záručná doba 
plynie odo dňa prevzatia diela objednávateľom na základe akceptačného protokolu. 
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V prípade, ak je výrobcom príslušného materiálu/vybavenia stanovená dlhšia záruka, 
poskytne zhotoviteľ objednávateľovi záruku v takomto dlhšom trvaní.  

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré boli zistené pri prevzatí diela, resp. jeho časti 
objednávateľom, ako aj  za vady, ktoré vznikli na diele, resp. jeho časti v záručnej dobe podľa 
tohto článku. 

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po dobu trvania záruky zabezpečí vlastnými kapacitami bezplatné 
odstránenie všetkých vád, ktoré spadajú pod záruku. Odstránením vád sa rozumie najmä 
bezplatná výmena materiálu/tovaru/vybavenia a bezplatný výkon činností potrebných na 
uvedenie diela resp. jeho častí do funkčného stavu v súlade s podmienkami a špecifikáciou 
diela v zmluve. 

7.5 Objednávateľ je povinný bezodkladne (písomne alebo elektronicky) oznámiť vady diela 
zhotoviteľovi, najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa ich zistenia, inak jeho právo zo 
zodpovednosti za vady zaniká. Zhotoviteľ v takomto prípade prešetrí oznámenú vadu diela do 
troch (3) pracovných dní a v prípade, že sa na ňu vzťahuje záruka, túto vadu bez zbytočného 
odkladu odstráni. Objednávateľ mu na to, najmä za účelom odhalenia príčiny vady, poskytne 
potrebnú súčinnosť.    

7.6 Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za vady diela vzniknuté z dôvodov na strane objednávateľa 
alebo tretích osôb, ani v prípade, že objednávateľ nevykonával stanoveným postupom údržbu 
diela, používal ho v rozpore s dokumentáciou, užíval dielo napriek existencii vady, prípadne 
keď bol zhotoviteľom upozornený na nutnosť prerušenia užívania diela, alebo do diela 
zasiahol bez predchádzajúceho súhlasu zhotoviteľa s takýmto konkrétnym zásahom.  

7.7 Záruka sa nevzťahuje na výskyt drobných estetických nedostatkov a ani na opotrebovanie 
bežným používaním, pokiaľ sú zachované vlastnosti diela a jeho funkčnosť v súlade 
s podmienkami zmluvy. 

7.8 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov 
prípadne vecí poskytnutých mu objednávateľom, ibaže sa jedná o také podklady, ktorých 
nesprávnosť musela byť pri riadnej odbornej starostlivosti zhotoviteľovi zrejmá; v týchto 
prípadoch je zhotoviteľ  povinný bezodkladne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti.  

 
 

Článok VIII. 
Dôverné informácie 

 
8.1 Za dôverné informácie (ďalej len „dôverné informácie“) sú na základe tejto zmluvy 

zmluvnými stranami považované všetky informácie, vzájomne poskytnuté v ústnej alebo 
písomnej forme, najmä informácie, ktoré sa strany dozvedeli v súvislosti s plnením tejto 
zmluvy, ako aj know-how, ktorým sa rozumejú všetky poznatky obchodnej, výrobnej, 
technickej či ekonomickej povahy súvisiace s činnosťou zmluvnej strany, ktoré majú skutočnú 
alebo aspoň potenciálnu hodnotu a ktoré nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne 
dostupné a majú byť utajené. 

8.2 Žiadna zo zmluvných strán nesmie sprístupniť tretej osobe dôverné informácie, ktoré pri 
plnení tejto zmluvy získala od druhej zmluvnej strany, ak táto zmluva neustanovuje ďalej 
inak. Zmluvné strany môžu sprístupniť dôverné informácie za účelom plnenia tejto zmluvy 
zamestnancom, orgánom alebo ich členom a subdodávateľom zhotoviteľa podieľajúcim sa na 
plnení podľa tejto zmluvy za rovnakých podmienok, aké sú stanovené zmluvným stranám v 
tejto zmluve, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre riadne plnenie tejto zmluvy. Ďalej ich môžu 
sprístupniť tretím osobám za účelom uskutočnenia právneho, účtového alebo daňového 
auditu niektorej zo zmluvných strán, ak sú tieto osoby viazané povinnosťou ochrany 
informácií najmenej v rozsahu, aký je stanovený v tomto článku. Dôverné informácie sú podľa 
tohto článku považované zmluvnými stranami za obchodné tajomstvo, obidve zmluvné strany 
sa zaväzujú ho takto chrániť.  

8.3 Ochrana dôverných informácií sa ďalej nevzťahuje na prípady, ak: 
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a) zmluvná strana preukáže, že je táto informácia súčasťou verejnej sféry (tzn. je verejne 
dostupná, pričom pri použití odbornej starostlivosti nič nenasvedčuje tomu, že by 
týmto sprístupnením dochádzalo k porušeniu práv druhej zmluvnej strany); 

b) zmluvná strana preukáže, že mala túto informáciu k dispozícii ešte pred dátumom 
sprístupnenia druhou zmluvnou stranou a že ju nenadobudla v rozpore so zákonom 
alebo s iným obmedzením sprístupnenia; 

c) zmluvná strana získala bezodplatne túto informáciu od tretej osoby, ktorá nie je 
obmedzená v jej sprístupnení; 

d) získa zmluvná strana od sprístupňujúcej zmluvnej strany predchádzajúci písomný 
súhlas sprístupňovať danú informáciu,; alebo 

e) je sprístupnenie informácie vyžadované zákonom alebo záväzným rozhodnutím 
oprávneného orgánu verejnej moci.  

8.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že poučia svojich zamestnancov a subdodávateľov, ktorým sú 
sprístupnené dôverné informácie podľa ods. 8.1 tejto zmluvy, o povinnosti utajovať dôverné 
informácie v zmysle tohto článku. 

8.5 Pokiaľ budú dôverné informácie poskytnuté objednávateľom, ktoré sú nevyhnutné 
na plnenie podľa tejto zmluvy, obsahovať údaje podliehajúce režimu zvláštnej ochrany podľa 
platných a účinných právnych predpisov, je zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s takými 
predpismi.  

8.6 Povinnosť utajovať dôverné informácie uvedené v tomto článku zaväzuje zmluvné strany po 
dobu účinnosti tejto zmluvy, ako aj po ukončení ich zmluvného vzťahu. 

8.7 Žiadne ustanovenie tejto zmluvy pritom nebráni alebo neobmedzuje zmluvné strany vo 
zverejnení alebo obchodnom využití akejkoľvek technickej znalosti, schopnosti alebo 
skúsenosti všeobecnej povahy, ktorú získali pri plnení tejto zmluvy. 

 
Článok IX. 

Vlastnícke práva a nebezpečenstvo škody na diele 
 
9.1 Dielo zostáva až do jeho odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom na základe 

akceptačného protokolu vo vlastníctve zhotoviteľa. Odovzdaním a prevzatím diela na základe 
akceptačného protokolu prechádza vlastnícke právo k dielu na objednávateľa. 

9.2 Nebezpečenstvo vzniku škody na diele prechádza na objednávateľa momentom jeho 
odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom na základe akceptačného protokolu.  

 
Článok X. 

Náhrada škody a sankcie 
 
10.1 Každá zo zmluvných strán nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností 

podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a tejto zmluvy. Obe zmluvné strany sa zaväzujú 
vyvinúť maximálne úsilie k predchádzaniu škôd a k minimalizácii vzniknutých škôd. 

10.2 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za škodu a nie je ani v omeškaní, ak k nim došlo 
v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka.  

10.3 Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na 
vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy. 
Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie k odvráteniu a prekonaniu okolností 
vylučujúcich zodpovednosť.  
 

Článok XII. 
Oprávnené osoby 

 
11.1 Každá zo zmluvných strán určí oprávnenú osobu alebo oprávnené osoby (ďalej len 

„oprávnené osoby“). Oprávnené osoby budú zastupovať príslušnú zmluvnú stranu 
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v zmluvných a obchodných rokovaniach, preberať jednotlivé plnenia a konať v ďalších 
záležitostiach súvisiacich s plnením tejto zmluvy.  

11.2 Oprávnenými osobami objednávateľa sú: Marián Kvasnica, hlavný štátny radca, oddelenie 
bezpečnosti. 

11.3 Oprávnenými osobami zhotoviteľa sú: Igor Ješko, projektový manažér. 
11.4 Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť svoje oprávnené osoby jednostranne, a to s účinnosťou 

ku dňu doručenia písomného oznámenia o takejto zmene druhej zmluvnej strane. 
 

Článok XIII. 
Platnosť a účinnosť zmluvy 

 
12.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády SR. 

12.2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do doby splnenia záväzkov zmluvných strán podľa 
článku II. ods. 2.1 zmluvy. 

12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva môže byť predčasne ukončená: 
- písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode, odstúpením 

od zmluvy len v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo Obchodný zákonník.   
12.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ nevykoná dielo 

riadne, t. j. v súlade s článkom II zmluvy a/alebo včas, t. j. v súlade s článkom III zmluvy 
a nezjedná nápravu ani do siedmich (7) pracovných dní od doručenia písomnej výzvy 
objednávateľa na odstránenie tohto omeškania. Objednávateľ je ďalej oprávnený odstúpiť 
od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní s plnením svojich ostatných záväzkov podľa 
tejto zmluvy (najmä poskytovania súčinnosti) dlhšie než päť (5) pracovných dní a nezjedná 
nápravu ani do štrnástich (14) dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na odstránenie 
tohto omeškania. 

12.5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ je v omeškaní 
s úhradou ceny za vykonanie diela a toto omeškanie trvá po dobu viac ako štrnásť (14) dní od 
doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa na odstránenie tohto omeškania. Zhotoviteľ je ďalej 
oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ je v omeškaní s plnením svojich 
ostatných záväzkov podľa tejto zmluvy (najmä poskytovania súčinnosti) dlhšie než päť (5) 
pracovných dní a nezjedná nápravu ani do štrnástich (14) dní od doručenia písomnej výzvy 
zhotoviteľa na odstránenie tohto omeškania. 

12.6 Zmluvné strany si nebudú vracať plnenia poskytnuté do momentu odstúpenia. Zhotoviteľ má 
nárok na náhradu preukázateľných a účelne vynaložených nákladov, ktoré mu do momentu 
odstúpenia vznikli a neboli ešte fakturované. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv ani na 
plnenie zhotoviteľa, ktoré bolo riadne vykonané pred nadobudnutím účinnosti odstúpenia. 
Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa nároku na náhradu škody 
vzniknutej porušením zmluvy, ochrany informácií, voľby práva a riešenia sporov. 

 
Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia 
 
13.1 Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto zmluvy. Túto 

zmluvu je možné meniť len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme číslovaných 
dodatkov tejto zmluvy, podpísanými za každú zmluvnú stranu osobou alebo osobami 
oprávnenými konať menom zmluvnej strany, pričom akákoľvek zmena zmluvy musí byť 
v súlade s § 18 zákona č.343/2015 Z.z.  

13.2 Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa 
stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť 
ostatných ustanovení zmluvy, ak právne predpisy neustanovujú inak. Zmluvné strany sa 
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zaväzujú do tridsiatich (30) dní odo dňa zistenia, že konkrétne ustanovenie je neplatné, také 
ustanovenia nahradiť platným a vymáhateľným ustanovením, ktoré je svojím obsahom 
najbližšie účelu neplatného či nevymáhateľného ustanovenia. 

13.3 Právne vzťahy, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou, riadia sa ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a právnym poriadkom Slovenskej republiky. Rôzne výklady právnych otázok 
akéhokoľvek druhu sa budú riešiť v prvom rade vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán. 
Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodnú, budú postúpené na rozhodnutie 
vecne a miestne príslušnému súdu v Slovenskej republike. 

13.4 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ  dostane tri (3) a 
zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia. 

13.5 Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú, pokiaľ to povaha týchto 
práv a povinností nevylučuje, na právnych nástupcov zmluvných strán. 

13.6 Súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy : 
Príloha č. 1 – Špecifikácia diela, 
Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny za dielo. 

Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že táto 
zmluva bola spísaná na základe ich slobodnej vôle a že porozumeli právnym dôsledkom tejto 
zmluvy a súhlasia s nimi. Na dôkaz tohto pripojujú svoje podpisy. 
 
V Bratislave dňa .......................                        V Bratislave  dňa ...................... 
 
za objednávateľa                 za zhotoviteľa 
 
 
........................................................   .................................................... 
Mgr. Patrik Krauspe      ALISON Slovakia s.r.o. 
Úrad podpredsedu vlády SR      Ing. Andrej Žucha, konateľ spoločnosti 
pre investície a informatizáciu 
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Príloha č.1 k ZoD - Špecifikácia diela 
 
 
 

Predmetom zákazky je vybavenie režimového pracoviska v priestoroch objednávateľa 
(Štefánikova 15, 811 05 Bratislava) a dodanie požadovaného tovaru. Zhotoviteľ garantuje, že 
režimové pracovisko bude certifikované zo strany Národného bezpečnostného úradu (ďalej len 
„NBÚ“) ako celok, ktorý bude spôsobilý pre manipuláciu s utajovanými skutočnosťami a 
ukladanie utajovaných skutočností v úschovných objektoch a na technickom prostriedku do 
stupňa utajenia „Dôverné“ a manipuláciu s utajovanými skutočnosťami postúpenými Slovenskej 
republike cudzou mocou a ukladanie utajovaných skutočností postúpenými Slovenskej republike 
cudzou mocou a v úschovných objektoch a na technickom prostriedku do stupňa utajenia 
„Vyhradené“. Rovnako tak budú certifikované NBÚ aj tovary, ktoré sú v rámci zákazky dodávané.  
1. Zabezpečovací systém vrátane detektorov a GSM komunikátora (elektronický zabezpečovací 
systém – EZS, trieda bezpečnosti III) -za účelom certifikácie priestoru NBÚ, vrátane inštálácie  
2. Trezor „T“ 2ks (trieda bezpečnosti III) – nutné zohľadniť nosnosť podlahy, možnosť ukladať 
viac ks malých archivačných škatúľ- potrebné, aby boli certifikované NBÚ, hmotnosť do 450kg, 
vnútorné rozmery minimálne: výška 1200mm, šírka 450mm, hĺbka 290mm, vrátane ukotvenia  
3. Skartovačka „T“ (trieda bezpečnosti III) – certifikovaná NBÚ  
4. Vstup, bezpečnostné dvere, zárubňa, zámky (trieda bezpečnosti III)– certifikované NBÚ, 

vrátane montáže (tu však nebudeme meniť celé dvere, ani zárubňu, len kovanie a zámok)  
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Príloha č.2 k ZoD - Špecifikácia ceny za dielo 
 
 

Kód 
položky 

Pozn. Popis Počet 
Jednotková 

cena bez DPH 
Spolu bez DPH DPH 20% Spolu s DPH 

 
 

A.  Elektronický zabezpečovací systém (EZS) vrátane detektorov a telefónneho komunikátora. 

  

  EZS Ústredňa EZS s telefónnym komunikátorom vrátane záložného akumulátora 1           446,25 €            446,25 €              89,25 €            535,50 €  

  EZS Externá klávesnica k ústredni EZS 1           145,00 €            145,00 €              29,00 €            174,00 €  

  EZS Siréna vnútorná 1             18,75 €              18,75 €                3,75 €              22,50 €  

  EZS Siréna s optickou a akustickou signalizáciou (vrátnica) 1           145,00 €            145,00 €              29,00 €            174,00 €  

  EZS Magnetický detektor otvorenia 2           117,63 €            235,25 €              47,05 €            282,30 €  

  EZS PIR - detektor pohybu 1             66,25 €              66,25 €              13,25 €              79,50 €  

  EZS Montáž, pripojenie EZS do elektrickej siete a naprogramovanie EZS 1           126,96 €            126,96 €              25,39 €            152,36 €  

  EZS Montážny materiál 1             65,00 €              65,00 €              13,00 €              78,00 €  

  EZS Montáž káblových trás 1           532,88 €            532,88 €            106,58 €            639,45 €  

  EZS Montáž komponentov 1           111,71 €            111,71 €              22,34 €            134,06 €  

  EZS Zaučenie obsluhy 1           196,88 €            196,88 €              39,38 €            236,25 €  

  EZS Dokumentácia skutkového vyhotovenia 1           393,75 €            393,75 €              78,75 €            472,50 €  

  EZS Funkčné skúšky EZS podľa STN/EN 1             98,44 €              98,44 €              19,69 €            118,13 €  

  EZS Dopravné a manipulačné 1             37,50 €              37,50 €                7,50 €              45,00 €  

Cena za Elektronický zabezpečovací systém (EZS) vrátane detektorov a telefónneho komunikátora.      2 619,61 €          523,92 €       3 143,54 €  

 
 

B.  Trezor 2ks „Tajné“ 

  

  Trezor 
Uschovný objekt určený na ukladanie utajovaných skutočností - Trezor, 
vnútorné rozmery min. 1200 × 450 × 290 mm, hmotnosť do 350kg na jeden 
trezor 

2        1 041,58 €         2 083,15 €            416,63 €         2 499,78 €  

  Trezor Kotviaci materiál 2             85,00 €            170,00 €              34,00 €            204,00 €  

  Trezor Kotvenie trezoru 2             12,50 €              25,00 €                5,00 €              30,00 €  

  Trezor Doprava a manipulačné 1             77,93 €              77,93 €              15,59 €              93,51 €  

Cena za Trezor 2ks „Tajné“      2 356,08 €          471,22 €       2 827,29 €  
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C.  Skartovačka „Tajné“ 

  

  Skartovačka Zariadenie fyzického ničenia nosičov informácií - skartovač 1           825,00 €            825,00 €            165,00 €            990,00 €  

  Skartovačka Dopravné a manipulačné 1             25,00 €              25,00 €                5,00 €              30,00 €  

Cena za Skartovačku „Tajné“         850,00 €          170,00 €       1 020,00 €  

 
 

D.  Vstup - dvere, zámky, kovania 

  

  Vstup 
Dodávka a výmena uzamykacieho systému - zámkovej vložky min. triedy 
odolnosti 2 

1           130,00 €            130,00 €              26,00 €            156,00 €  

  Vstup Dodávka a výmena uzamykacieho systému - kovania min. triedy odolnosti 2 1           157,50 €            157,50 €              31,50 €            189,00 €  

Cena za Vstup - dvere, zámky, kovania         287,50 €            57,50 €          345,00 €  

 
 

Celková cena za predmet zákazky      6 113,19 €       1 222,64 €       7 335,83 €  

 


