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Zmluva o dielo č. 1087/2019  

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu 

Sídlo:   Štefánikova 15, 811 05 Bratislava – Staré Mesto 

Zastúpený:  Mgr. Patrik Krauspe, vedúci úradu 

IČO:   50 349 287 

DIČ:   2120287004 

IČ DPH:  nie je platiteľom DPH 

Bankové spojenie:  

IBAN:    

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:  Aglo Solutions s.r.o.  

Sídlo:   Lužná 5, 851 04, Bratislava 

Zastúpený:  Mgr. Michal Polan, konateľ 

IČO:   35 973 072 

DIČ:   2022129714 

IČ DPH:  SK2022129714  

Bankové spojenie:   

IBAN:    

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

Preambula 

Táto Zmluva je výsledkom zadávania zákazky s nízkou hodnotou na predmet  „Webová stránka 

ako podporný nástroj platformy na hľadanie inovatívnych riešení“ vyhlásenej Objednávateľom 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „verejné obstarávanie“) a  uzatvára sa so 

Zhotoviteľom ako s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní. 

 

Článok I.  

Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť pre 

Objednávateľa webovú stránku v rozsahu podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy a záväzok 

Objednávateľa uhradiť Zhotoviteľovi za webovú stránku odplatu podľa článku VI. tejto 

Zmluvy. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa nasledujúce dielo: 

Vytvorenie webovej platformy – webová platforma bude reflektovať zistenia vychádzajúce 

zo vstupnej Analýzy a návrhov možností implementácie systému podpory inovatívnych riešení 

a v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní bude obsahovať 
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minimálne tieto časti: 

a) 3 grafické návrhy, 

b) návrh štruktúry a funkcionality, 

c) tvorbu obsahu na základe požiadaviek Objednávateľa ako verejného obstarávateľa, ktoré 

budú výsledkom Analýzy a návrhov možností implementácie systému podpory inovatívnych 

riešení, 

d) systém na správu obsahu,  

e) systém správy užívateľov, 

f) plne funkčný web podľa schváleného grafického návrhu a funkcionality,  

g) riešenie a zabezpečenie prevádzky predmetnej webovej platformy, 

 

ktoré sú podrobne špecifikované v prílohe č. 2 tejto Zmluvy s názvom „Špecifikácia webovej 

stránky pre platformu inovatívnych riešení“ (ďalej len „Príloha č. 2“)  

 

(ďalej ako „Webová stránka“ alebo ako „Predmet Zmluvy“). 

 

3. Vypracovanie Webovej stránky sa realizuje v nadväznosti na Akčný plán digitálnej 

transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022, ktorý bol prijatý vládou SR uznesením č. 

337/2019 z 3. júla 2019 a to konkrétne v súvislosti s opatrením 3.2.6 - Vytvorenie platformy na 

hľadanie inovatívnych riešení.     

 

Článok II.  

Práva a povinnosti Zhotoviteľa 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Predmet Zmluvy v rozsahu a v súlade s podmienkami 

dohodnutými v tejto Zmluve a v súlade s platnými právnymi predpismi. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pracovať na plnení Predmetu Zmluvy nepretržite a bezodkladne. 

Pri posudzovaní bezodkladného plnenia záväzkov Zhotoviteľom sa bude, okrem iných 

náležitostí, ktoré Zhotoviteľ nemôže ovplyvniť, prihliadať aj na včasnosť, úplnosť a kvalitu 

predkladania požadovaných informácií a inštrukcií zo strany Objednávateľa. 

3. Pri realizácii Predmetu Zmluvy je Zhotoviteľ povinný postupovať nestranným 

spôsobom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, využitím svojich odborných 

znalostí a skúseností a dbať na jemu známe záujmy Objednávateľa. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Predmet Zmluvy takým spôsobom, v takej forme 

a s takým obsahom, aby umožňoval kvalifikované, kvalitné a pokiaľ možno definitívne 

rozhodnutia Objednávateľa. 

5. Na dosiahnutie kvalifikovaných, kvalitných a definitívnych rozhodnutí Objednávateľa, 

vlády SR alebo iného oprávneného subjektu nimi určeného, sa Zhotoviteľ zaväzuje, že všetky 

jeho plnenia podľa tejto Zmluvy budú v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, s požiadavkou hospodárneho, efektívneho a účelného nakladania s prostriedkami 

štátu, vrátane finančných, s požiadavkou ochrany všeobecných záujmov Slovenskej republiky 

a Európskej únie a s požiadavkou neporušovať žiadne medzinárodné záväzky Slovenskej 

republiky. 

6. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Objednávateľovi Webovú stránku v slovenskom 

a anglickom jazyku  v elektronickej podobe, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodnú inak. 

Zhotoviteľ je povinný bezpečne uschovávať všetky dokumenty, ktoré vytvoril alebo nadobudol 
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v súvislosti so zhotovením Webovej stránky. Zhotoviteľ je povinný ďalej kedykoľvek umožniť 

Objednávateľovi nahliadnuť do dokumentov súvisiacich so zhotovením Webovej stránky. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať s Objednávateľom počas realizácie Predmetu 

Zmluvy a vyvinúť maximálne úsilie a súčinnosť z jeho strany tak, aby bol Predmet Zmluvy 

zrealizovaný v súlade s touto Zmluvou. 

8. Zhotoviteľ zváži spoluprácu s akýmikoľvek expertmi alebo inými odborníkmi určenými 

Objednávateľom, ak je to pre plnenie Predmetu Zmluvy vhodné a v súlade s podmienkami tejto 

Zmluvy. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tom dozvedel, písomne 

informovať Objednávateľa o akýchkoľvek okolnostiach dôležitých pre riadne zhotovenie 

Webovej stránky a o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na zmenu, doplnenie 

alebo udelenie pokynov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. 

10. Zhotoviteľ sa môže odchýliť od pokynov Objednávateľa len vtedy, ak je to nevyhnutné 

pre záujmy Objednávateľa a keď Zhotoviteľ nemôže včas zabezpečiť súhlas Objednávateľa. 

V takom prípade je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa 

o svojom postupe a jeho dôvodoch v písomnej forme.  

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne upozorniť Objednávateľa počas prác na Predmete 

Zmluvy na nevhodnosť (vrátane rozporu s právnym poriadkom) ním navrhovaného postupu, 

podkladov alebo iných pokynov týkajúcich sa Predmetu Zmluvy bezodkladne (najneskôr do 

troch dní) po tom, ako sa o dozvedel o podrobnostiach takýchto postupov, podkladov či 

pokynov, alebo po tom, ako mu boli doručené kópie akýchkoľvek takýchto dokumentov. 

Zhotoviteľ je v tomto písomnom upozornení povinný zdôvodniť nevhodnosť postupu, 

podkladov alebo pokynov a navrhnúť nápravné opatrenia. V prípade, že si Zhotoviteľ nesplní 

túto svoju povinnosť, zodpovedá za škodu tým spôsobenú. Objednávateľ sa vyjadrí 

k písomnému upozorneniu do 10 dní odo dňa jeho doručenia. Do vyjadrenia Objednávateľa 

Zhotoviteľ nevhodný pokyn alebo postup nevykoná a ani nepoužije nevhodný podklad. 

V prípade, že Objednávateľ písomne Zhotoviteľovi oznámi, že na vykonaní pokynu, postupu 

alebo použití podkladu, ktoré Zhotoviteľ označil za nevhodné, trvá, Zhotoviteľ je povinný tento 

pokyn alebo postup realizovať alebo použiť tento podklad, ak všeobecne záväzné právne 

predpisy neustanovujú inak, pričom však Zhotoviteľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá 

vykonaním takéhoto pokynu vznikla. 

12. Akékoľvek informácie, dokumenty, podklady alebo iné materiály, ktoré Objednávateľ 

alebo ním určené osoby poskytli Zhotoviteľovi v súvislosti so zhotovením Webovej stránky 

podľa tejto Zmluvy, zostávajú majetkom Objednávateľa alebo príslušnej osoby, ktorá ich 

poskytla. Zhotoviteľ je oprávnený takéto materiály použiť pre účely plnenia svojich povinností 

podľa tejto Zmluvy, a na tento účel ich používať po dobu, po ktorú bude mať voči 

Objednávateľovi povinnosti na základe tejto Zmluvy. 

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi všetky dokumenty, podklady 

a ostatné veci, ktoré prevzal pri zhotovovaní Webovej stránky, a to bez zbytočného odkladu po 

doručení výzvy Objednávateľa na ich odovzdanie, inak do piatich pracovných dní od ukončenia 

zhotovenia Webovej stránky Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy. 

14. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez príslušného písomného plnomocenstva uskutočňovať 

akékoľvek právne úkony v mene Objednávateľa. 

15. Zhotoviteľ je zodpovedný za porušenie povinností uvedených v tejto Zmluve 

a v prípade vzniku škody sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi spôsobenú škodu v celom 

rozsahu. 
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16. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za informácie od Objednávateľa, ktoré mu budú 

poskytnuté pri realizácii Predmetu Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne upozorniť na 

nedostatočnosť poskytnutých informácií Objednávateľom (vrátane podozrenia v prípade 

nesúladu s právnym poriadkom).  

 

Článok III.  

Práva a povinnosti Objednávateľa 

1. Objednávateľ je povinný: 

a) odovzdať Zhotoviteľovi všetky dokumenty a poskytnúť mu všetky informácie, ktoré sú 

potrebné na zhotovenie Webovej stránky, pokiaľ z povahy týchto dokumentov, 

informácií alebo pokynov nevyplýva, že ich má obstarať Zhotoviteľ, 

b) doručiť Zhotoviteľovi včas všetky pokyny súvisiace s realizovaním Predmetu Zmluvy 

tak, aby Zhotoviteľovi umožnil včasné a riadne zhotovenie Webovej stránky, 

c) spolupracovať so Zhotoviteľom počas realizácie Predmetu Zmluvy a vyvinúť 

maximálne úsilie a súčinnosť z jeho strany tak, aby bol Predmet Zmluvy zrealizovaný 

v súlade s touto Zmluvou, 

d) bez zbytočného odkladu písomne informovať Zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, 

ktoré majú podstatný význam pre uskutočnenie Predmetu Zmluvy, 

e) bez zbytočného odkladu poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť potrebnú 

na uskutočnenie Predmetu Zmluvy, najmä poskytnúť mu potrebné dokumenty 

a informácie; ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť 

alebo potrebné dokumenty a informácie včas alebo vôbec, Zhotoviteľ nie je 

zodpovedný za omeškanie alebo nemožnosť realizovať Predmet Zmluvy v dohodnutom 

rozsahu a termínoch. 

2. V čase uzatvorenia tejto Zmluvy Zmluvné strany nepredpokladajú v súvislosti 

s plnením tejto Zmluvy spracúvanie osobných údajov Objednávateľa Zhotoviteľom. V prípade, 

ak kedykoľvek v priebehu plnenia tejto Zmluvy bude potrebné, aby Zhotoviteľ mal k dispozícii 

osobné údaje Objednávateľa, Zmluvné strany sa zaväzujú vykonať všetky potrebné úkony 

viažuce sa k ochrane osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

 

Článok IV. 

Tím Zhotoviteľa 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Predmet Zmluvy bude plniť prostredníctvom tímu zloženého 

z expertov, ktorými preukázal splnenie podmienok účasti vo Verejnom obstarávaní, ako aj 

ďalšími osobami zodpovednými za plnenie Predmetu Zmluvy (ďalej len „Tím“). Zoznam 

členov Tímu s uvedením mena, priezviska a aktuálnej pracovnej pozície tvorí obsah Prílohy č. 

3 (Zoznam členov Tímu Zhotoviteľa) tejto Zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

Zmluvy (ďalej len „Príloha č. 3“). 

 

2. Nahradenie expertov uvedených v Prílohe č. 3, ktorým Zhotoviteľ preukázal splnenie 

podmienok účasti vo Verejnom obstarávaní inými osobami a nahradenie ďalších osôb 

zodpovedných za plnenie Predmetu Zmluvy, je možné len vo forme písomného dodatku k 

Zmluve, pričom v prípade nového experta musí nový expert musí spĺňať odbornú spôsobilosť 

uvedenú pri jednotlivých expertoch v rámci Prílohy č. 3, splnenie ktorej preukázal Zhotoviteľ 

pri expertovi, ktorý sa nahrádza. 
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3. Zhotoviteľ je povinný k návrhu dodatku k Zmluve podľa ods. 2 tohto článku priložiť 

informácie a doklady týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti nového experta 

preukazujúce splnenie podmienok účasti vo Verejnom obstarávaní pre príslušnú expertnú 

pozíciu. Objednávateľ sa k návrhu dodatku k Zmluve vyjadrí v lehote piatich pracovných dní 

od jeho doručenia. Nahradenie experta schváleným expertom je účinné dňom nadobudnutia 

účinnosti dodatku k Zmluve, ktorým sa v súlade s článkom XII ods. 3 táto zmena Zmluvy 

realizuje. 

 

4. Vykonanie Predmetu Zmluvy prostredníctvom iných osôb ako osôb určených podľa 

tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa 

a Zhotoviteľ nemá v takom prípade právo požadovať odplatu podľa článku VI Zmluvy 

za vykonanie Predmetu Zmluvy týmito osobami. 

 

Článok V.  

Realizácia Predmetu Zmluvy 

1. Na splnenie Predmetu Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje začať realizovať jednotlivé kroky 

smerujúce k vykonaniu Predmetu Zmluvy odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany si 

bezodkladne po účinnosti tejto Zmluvy medzi sebou dohodnú písomný časový harmonogram 

plnenia Predmetu Zmluvy, podľa ktorého budú vykonávať následné kroky k jeho splneniu. 

Zhotoviteľ bude Objednávateľa priebežne informovať o napredovaní, ako aj o akýchkoľvek 

navrhovaných zmenách v dohodnutom časovom harmonograme. 

2. Finálnu verziu Predmetu Zmluvy je Zhotoviteľ povinný odovzdať do 6 týždňov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy vo forme Webovej stránky v rozsahu podľa čl. I ods. 2 tejto 

Zmluvy. Finálna verzia Predmetu Zmluvy pri odovzdaní musí obsahovať zapracované 

pripomienky Objednávateľa. Zhotoviteľ je preto povinný počas prípravy Predmetu Zmluvy 

pravidelne informovať Objednávateľa o postupe jej realizácie, konzultovať jej obsah a umožniť 

Objednávateľovi pravidelne nahliadnuť za účelom získania pripomienok a spätnej väzby. 

V prípade, že Objednávateľ vyjadrí nesúhlas s predloženou verziou Predmetu Zmluvy alebo 

akoukoľvek jej časťou, bude Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne informovať o zistených 

nedostatkoch v elektronickej forme na e-mailovú adresu uvedenú v článku IX. ods. 1 písm. a) 

Zmluvy a Zhotoviteľ je povinný bezodkladne odstrániť nedostatky zistené Objednávateľom. Po 

ukončení procesu pripomienkovania vyhotovia Zmluvné strany protokol o odovzdaní 

a prevzatí Predmetu Zmluvy, jeho príloh a podkladov (ďalej len „Akceptačný protokol“) podľa 

vzoru uvedeného v Prílohe č. 1  Zmluvy, ktorý Zmluvné strany podpíšu. Predmet Zmluvy sa 

považuje za riadne a včas zhotovený a odovzdaný podpísaním Akceptačného protokolu oboma 

Zmluvnými stranami. 

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že vypracovanie Predmetu Zmluvy je náročným 

procesom vyžadujúcim vyzbieranie, vyhodnotenie a spracovanie veľkého množstva vstupných 

údajov a že po odovzdaní Webovej stránky môže nastať potreba vysvetlenia vybraných 

aspektov jeho zostavovania, vrátane napríklad vysvetlenia použitej metodiky pri spracovaní 

Webovej stránky resp. jej častí, príloh a podkladov, ozrejmenia výberu zdrojov informácií a ich 

následnej selekcie, odôvodnenia prijatých čiastkových záverov a pod. V súvislosti s tým si 

Zmluvne strany poskytnú potrebnú súčinnosť aj po odovzdaní Predmetu Zmluvy Zhotoviteľom. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť záruky na kvalitu a funkčnosť Predmetu Zmluvy s 

prevzatím zodpovednosti za vady a nedostatky, ktoré sa na Predmete Zmluvy vyskytnú do 

uplynutia záručnej doby, t. j. 24 mesiacov odo dňa riadneho odovzdania Predmetu Zmluvy 
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Objednávateľovi, pričom Zhotoviteľ tieto vady, nedostatky a chyby musí odstrániť bezplatne 

do 3 pracovných dní od nahlásenia Objednávateľom.  

5. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením Predmetu Zmluvy v termíne podľa ods. 2 

tohto článku Zmluvy alebo v dôsledku porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľa, má 

Objednávateľ právo uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej 

zmluvnej ceny za vykonanie Predmetu Zmluvy podľa článku VI ods. 2 Zmluvy za každý, aj 

začatý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu vzniknutej škody 

v celom rozsahu, t. j. zmluvná pokuta sa na náhradu škody nebude započítavať. Zaplatením 

zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti vykonať Predmet Zmluvy. Nárok na 

zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku sa nevzťahuje na omeškanie Zhotoviteľa 

spôsobené konaním alebo nekonaním Objednávateľa, najmä neposkytnutím informácií 

a podkladov písomne vyžiadaných Zhotoviteľom potrebných pre riadne vykonanie Predmetu 

Zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi 

zodpovednosť. 

 

Článok VI.  

Odplata 

1. Cena za Predmet Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán podľa zákona NR SR 

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 NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov. 

2. Celková zmluvná cena za vykonanie Predmetu Zmluvy je stanovená v súlade 

s Návrhom na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk určeného Objednávateľom ako verejným 

obstarávateľom vo verejnom obstarávaní vo výške 14 400 EUR bez DPH (slovom: štrnásťtisíc 

štyristo eur bez DPH), čo predstavuje 17 280 EUR s DPH (slovom: sedemnásťtisíc 

dvestoosemdesiat eur s DPH, ďalej len „Celková zmluvná cena“). V Celkovej zmluvnej cene 

za vykonanie Predmetu Zmluvy sú započítané všetky náklady Zhotoviteľa na realizáciu 

Predmetu Zmluvy. V prípade požiadaviek na opravy alebo úpravy Webovej stránky zo strany 

Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný tieto úkony vykonať bez navýšenia Celkovej zmluvnej 

ceny. Celková zmluvná cena sa vzťahuje na realizáciu Predmetu Zmluvy v rozsahu uvedenom 

v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, a to najmä vytvorenie, odovzdanie, nainštalovanie a konfigurácia 

Webovej stránky v minimálnom rozsahu prác, ako je zadefinovaný v Prílohe č. 2 Zmluvy 

v celkovej sume 16 992 EUR s DPH a zaškolenie používateľov v celkovej sume 288 EUR 

s DPH. Výnimkou je servis Webovej stránky po dobu 18 mesiacov od nasadenia aplikácie do 

produkčného prostredia, ktorý bude poskytnutý bezplatne.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Celkovú zmluvnú cenu na bankový účet Zhotoviteľa 

uvedený v záhlaví tejto Zmluvy na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom. 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 Predmet Zmluvy, Celkovú 

zmluvnú cenu a splatnosť faktúry. Ak faktúra nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti 

daňového dokladu, alebo v nej budú uvedené nesprávne údaje, Objednávateľ si vyhradzuje 

právo vrátiť ju Zhotoviteľovi na dopracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota 

splatnosti faktúry dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi so 

všetkými dohodnutými náležitosťami. 

4. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť a doručiť faktúru Objednávateľovi po protokolárnom 

odovzdaní Webovej stránky Objednávateľovi podľa článku V ods. 2 Zmluvy. Prílohou faktúry 

bude fotokópia podpísaného Akceptačného protokolu. Faktúra je splatná v lehote 30 dní od jej 

doručenia Objednávateľovi. 
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5. V prípade nedodržania lehoty splatnosti faktúry Objednávateľom podľa tejto Zmluvy 

má Zhotoviteľ právo požadovať úroky z omeškania z neuhradenej Celkovej zmluvnej ceny 

alebo jej časti podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a nariadenia vlády SR č. 

21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov. 

 

Článok VII.  

Duševné vlastníctvo 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že pokiaľ príslušné všeobecne záväzné právne predpisy 

nestanovia inak, výsledky činnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy nie sú autorským dielom 

podľa zákona č. 185/2015 Autorský zákon v znení neskorších predpisov. 

2. Ak by podľa všeobecne záväzných právnych predpisov bol výsledok činnosti 

Zhotoviteľa vo forme Webovej stránky v rozsahu podľa čl. I ods. 2 tejto Zmluvy chránený ako 

predmet práva duševného vlastníctva, poskytuje Zhotoviteľ Objednávateľovi, na použitie 

každého a všetkých diel alebo akýchkoľvek ich častí bezodplatnú a nevýhradnú licenciu 

v neobmedzenom časovom, územnom a vecnom rozsahu na všetky v čase uzavretia Zmluvy 

známe spôsoby použitia diel. 

3. Objednávateľ je oprávnený postúpiť poskytnutú licenciu na tretiu osobu, 

ako aj udeľovať k dielam sublicencie, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí. 

4. Pre vylúčenie pochybností, Webovú stránku je Objednávateľ oprávnený použiť podľa 

jeho určenia a účelu bez akéhokoľvek obmedzenia. 

 

Článok VIII.  

Ochrana Dôverných informácií 

1. Na účely tejto Zmluvy sa za dôverné informácie považujú akékoľvek informácie 

týkajúce sa Objednávateľa, poskytnuté Zhotoviteľovi ústne, písomne, vizuálne, poskytnutím 

prístupu k informáciám (napr. k databáze) alebo akýmkoľvek iným spôsobom, o ktorých možno 

vzhľadom na ich povahu a obsah predpokladať, že na ich utajení má Objednávateľ záujem, 

alebo ktoré nie sú bežne dostupné v obchodných kruhoch, najmä obchodné tajomstvo, know-

how, analýzy, kompilácie, štúdie, správy, databázy, dokumenty, finančné, štatistické a osobné 

údaje, podnikateľské plány alebo iné materiály. Za dôverné informácie sa považujú 

aj informácie, ktoré sú vo všeobecnosti dostupné alebo prístupné verejnosti, ak takéto 

informácie budú Objednávateľom získané, zhromaždené, zostavené alebo vedené spôsobom, 

ktorý nie je prístupný verejnosti alebo pre účel prospešný Objednávateľovi. Za dôvernú 

informáciu sa tiež vždy považuje informácia, ktorú Objednávateľ označí ako „interné“, 

„dôverné“ alebo „chránené“ (ďalej len „Dôverné informácie“). 

2. Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách získaných pri 

plnení záväzkov z tejto Zmluvy, a to aj po skončení platnosti Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti 

sa vzťahuje na osoby na strane Zhotoviteľa, ktoré sa v súlade so Zmluvou podieľajú na plnení 

Predmetu Zmluvy, ako aj na všetky ďalšie osoby na strane Zhotoviteľa, ktoré inak prichádzajú 

do kontaktu s informáciami získanými pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy. 

3. Dôvernými informáciami nie sú: 

a) informácie, ktoré sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako 

porušením tejto Zmluvy Zhotoviteľom alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej 

strany, ak táto Zmluva neustanovuje inak, 

b) informácie, ktoré boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek Dôverných 

informácií Objednávateľa podľa tejto Zmluvy, 
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c) informácie, ktoré boli Zhotoviteľovi poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie 

nezískala porušením povinnosti ich ochrany.  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že upovedomí Objednávateľa o porušení povinnosti zachovávať 

mlčanlivosť o Dôverných informáciách bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto 

porušení dozvedel. 

5. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje poskytnutie Dôverných 

informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej z právnej úpravy platnej 

a účinnej v SR alebo na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci. 

O vzniku takejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný informovať Objednávateľa bez zbytočného 

odkladu. 

 

Článok IX.  

Komunikácia 

1. Vo všetkých veciach tejto Zmluvy vrátane technických otázok a otázok súčinnosti 

pri vykonávaní Predmetu Zmluvy sú kontaktnými osobami: 

a) za Zhotoviteľa:  

 

  

b) za Objednávateľa:  

 

  

2. Ak táto Zmluva neustanovuje inak, komunikácia Zmluvných strán bude prebiehať 

ústne, telefonicky alebo e-mailom a všetky informácie budú písomne potvrdené v lehote troch 

pracovných dní od uskutočnenia komunikácie. Písomnosti, ktoré sa týkajú porušenia zmluvnej 

povinnosti ktorejkoľvek Zmluvnej strany, platnosti a účinnosti Zmluvy sa doručujú poštou 

alebo prostredníctvom tzv. kuriérskej služby na adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto 

Zmluvy, ak nedošlo k jej zmene v súlade s ods. 3 tohto článku Zmluvy, a to doporučene 

alebo do vlastných rúk alebo osobne proti podpisu. Za doručenú sa písomnosť považuje 

aj vtedy, ak adresát túto písomnosť doručovanú podľa predchádzajúcej vety neprevzal, pričom 

za deň doručenia sa vtedy považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti adresátom alebo deň, 

kedy došlo k vráteniu písomnosti odosielateľovi. 

3. Zmluvné strany sú povinné navzájom sa bezodkladne písomne informovať o zmenách 

ich údajov uvedených v tejto Zmluve, a to bezodkladne po tom, ako dôjde k predmetnej zmene. 

Súčasťou informácie o zmene údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy sú aj doklady, z ktorých 

zmena vyplýva. Zmenu kontaktnej osoby podľa ods. 1 tohto článku oznámi Zmluvná strana, u 

ktorej k zmene došlo druhej Zmluvnej strane bezodkladne prostredníctvom elektronickej 

komunikácie na e-mailovú adresu kontaktnej osoby uvedenej v ods. 1 tohto článku Zmluvy. Pre 

vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že na zmenu kontaktnej osoby podľa tohto odseku 

sa nevyžaduje uzatvorenie písomného dodatku podľa článku XII ods. 3 tejto Zmluvy. 

 

Článok X.  

Konflikt záujmov 

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nemá v súvislosti so zhotovovaním Predmetu Zmluvy žiadny 

konflikt záujmov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR a nezhotovuje 

obdobné dielo ani neposkytuje poradenské služby v súvislosti s Predmetom Zmluvy žiadnej 

tretej osobe. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyvinúť také úsilie, ktoré od neho možno primerane požadovať, 

aby predchádzal resp. je povinný predchádzať vzniku situácií, kedy by mal súčasne povinnosť 
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konať v najlepšom záujme inej osoby pri zhotovovaní obdobného diela alebo poskytovaní 

poradenských služieb v súvislosti s Predmetom Zmluvy a kde by tieto záujmy boli v konflikte 

so záujmami Objednávateľa alebo SR, alebo kde by existovalo riziko, že sa tieto záujmy môžu 

dostať do konfliktu. Rovnako sa Zhotoviteľ zaväzuje vyvinúť také úsilie, ktoré od neho možno 

primerane požadovať, aby predchádzal resp. je povinný predchádzať situáciám, kde je 

zhotovenie Predmetu Zmluvy v najlepšom záujme Objednávateľa alebo Slovenskej republiky 

v konflikte s jeho vlastnými záujmami, alebo kde existuje riziko, že sa Zhotoviteľ môže 

v súvislosti so zhotovením Predmetu Zmluvy dostať do konfliktu s jeho vlastnými záujmami. 

 

Článok XI.  

Zánik Zmluvy 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do dňa splnenia záväzkov Zmluvných strán 

vyplývajúcich zo Zmluvy s výnimkou ustanovení a záväzkov, z ktorých povahy vyplýva, že 

majú účinky aj po uplynutí platnosti Zmluvy (najmä záväzky týkajúce sa úhrady Celkovej 

zmluvnej ceny Objednávateľom, dôvernosti informácii, náhrady škody, zaplatenia zmluvnej 

pokuty, poskytnutia súčinnosti a podobne). 

2. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená len: 

a) písomnou dohodou Zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode, alebo 

b) odstúpením od Zmluvy podľa jednotlivých ustanovení tohto článku Zmluvy alebo 

v prípadoch ustanovených zákonom. 

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy výlučne: 

a) ak Zhotoviteľ stratí nevyhnutnú kvalifikáciu vrátane, ale nielen, oprávnenia 

na vykonávanie činnosti, ktorá bezprostredne súvisí s Predmetom Zmluvy, pokiaľ 

Zhotoviteľ opätovne nezíska túto kvalifikáciu do 15 kalendárnych dní od jej straty, 

b) ak Zhotoviteľ závažne poruší svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, pričom závažným 

porušením povinností Zhotoviteľa sa rozumie: 

i. neodôvodnené nedodržanie pokynov Objednávateľa, za predpokladu, že dotknutý 

pokyn má podstatný význam pre realizáciu tejto Zmluvy, 

ii. opakované neodôvodnené neposkytnutie informácií požadovaných 

Objednávateľom, 

iii. podstatné omeškanie (t. j. viac ako 30 dní) oproti dohodnutému harmonogramu 

zavinené Zhotoviteľom,  

iv. aj skutočnosť, ak Predmet Zmluvy neodovzdá Objednávateľovi riadne a včas podľa 

podmienok dohodnutých v Zmluve, 

v. vykonanie Predmetu Zmluvy prostredníctvom iných osôb ako osôb určených podľa 

článku IV Zmluvy, alebo 

c) v prípade akéhokoľvek iného porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy 

a jeho neschopnosti napraviť toto porušenie v primeranej lehote stanovenej 

Objednávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní po doručení písomného 

upozornenia Zhotoviteľovi od Objednávateľa o takomto porušení povinnosti 

a o požadovanej náprave. 

4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy len v prípade omeškania Objednávateľa 

so zaplatením Celkovej zmluvnej ceny za vykonanie Predmetu Zmluvy o viac ako 30 dní po 

splatnosti určenej na základe riadne doručenej faktúry Zhotoviteľa podľa čl. VI ods. 3 a 4 tejto 

Zmluvy. 

5. Ak zistí niektorá zo Zmluvných strán pri plnení tejto Zmluvy prekážku, ktorá 

znemožňuje plnenie Predmetu Zmluvy zo strany Zhotoviteľa dohodnutým spôsobom, oznámi 
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to bezodkladne druhej Zmluvnej strane a začne s ňou okamžite rokovať v dobrej viere 

na odstránení takejto prekážky. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú do 30 dní odo dňa 

doručenia oznámenia podľa predchádzajúcej vety, môže ktorákoľvek Zmluvná strana 

od tejto Zmluvy odstúpiť. 

6. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť doručením odstúpenia od Zmluvy druhej 

Zmluvnej strane. Vzájomne poskytnuté a prijaté plnenia do dňa účinnosti odstúpenia si 

Zmluvné strany ponechajú.  

7. V prípade predčasného ukončenia Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje oznámiť 

Objednávateľovi všetky úkony, ktoré je potrebné vykonať za účelom zabránenia vzniku 

akejkoľvek škody, ktorá by mohla vzniknúť Objednávateľovi alebo Slovenskej republike 

v dôsledku nedokončenia Webovej stránky zo strany Zhotoviteľa. 

 

Článok XII.  

Záverečné ustanovenia 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 – Akceptačný protokol, Príloha č. 

2 – Špecifikácia web stránky pre platformu inovatívnych riešení a Príloha č. 3 – Tím 

zhotoviteľa.  

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

3. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Zmluvy je možné iba formou písomných 

očíslovaných  dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.  

4. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, 

z ktorých Objednávateľ dostane štyri (4) vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane jedno (1) 

vyhotovenie. 

5. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 

platných a účinných na území Slovenskej republiky. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že svoje prípadné vzájomné spory v súvislosti s plnením 

alebo výkladom tejto Zmluvy budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním s cieľom dohody 

o sporných skutočnostiach. Pokiaľ zmierlivé riešenie sporu nebude možné, spor rozhodnú 

príslušné slovenské súdy. 

7. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane nevynútiteľným, neplatným 

alebo neúčinným, bude toto ustanovenie neúčinné len do tej miery, do akej je nevynútiteľné, 

neplatné alebo neúčinné. Ďalšie ustanovenia tejto Zmluvy ostávajú naďalej záväzné a v plnej 

platnosti a účinnosti. Pokiaľ nastane takáto situácia, Zmluvné strany nahradia 

toto nevynútiteľné, neplatné alebo neúčinné ustanovenie iným ustanovením, ktoré sa mu svojím 

obsahom a účelom bude čo najviac približovať. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré za nich túto Zmluvu podpisujú, sú plne 

oprávnené a spôsobilé na takéto konanie, ktoré platne a účinne zaväzuje tú Zmluvnú stranu, 

za ktorú tieto osoby konajú. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli 

a vyhlasujú, že vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu a že nebola uzatvorená v tiesni 

ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho Zmluvu podpisujú. 

 

V Bratislave, dňa .............................. V Bratislave, dňa .............................. 
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Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 

 

 

 

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

Mgr. Patrik Krauspe, vedúci úradu Mgr. Michal Polan, konateľ 
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Príloha č. 1 

AKCEPTAČNÝ PROTOKOL 

K ZMLUVE O DIELO Č. 1087/2019  

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

 

 

Objednávateľ: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, 

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, IČO: 50349287 

 

Zhotoviteľ: Aglo Solutions s. r. o., Lužná 5, 85104 Bratislava, Slovenská republika, IČO 

35973072 

 

Predmet Zmluvy: Vytvorenie webovej platformy v rozsahu podľa čl. I ods. 2 Zmluvy(ďalej ako 

„Webová stránka“)  

Zhotoviteľ týmto potvrdzuje, že zhotovil Webovú stránku definovanú v čl. I Zmluvy a odovzdal 

ju v zmysle čl. V Zmluvy.  

 

Objednávateľ potvrdzuje, že prebral od Zhotoviteľa Webovú stránku 

v požadovanej forme a kvalite. 

 

Iné vyjadrenie (Objednávateľ uvedie iné vyjadrenie a príslušné skutočnosti 

v prílohe Akceptačného protokolu). 

 

 

V Bratislave, dňa .............................. V Bratislave, dňa .............................. 

 

 

Za Zhotoviteľa:                                                             Za Objednávateľa: 
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Príloha č. 2 

 

Špecifikácia webovej stránky pre platformu inovatívnych riešení 

 

Vytvorenie, odovzdanie, nainštalovanie a konfigurácia Webovej stránky v nasledovnom 

minimálnom rozsahu prác: 

• Vytvorenie grafického návrhu Webovej stránky podľa požiadaviek verejného 

obstarávateľa a v zmysle platnej legislatívy, t. j. zákona  č. 95/2019  Z. z. o informačných 

technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

prislúchajúceho výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Návrh 

bude prehľadný, variabilný v používateľsky zaužívaných štandardoch. 

• Príprava šablón z grafického systému. 

• Prispôsobovanie vzhľadu rozmerom obrazovky tzv. Responsible dizajn (PC, notebook, 

tablet, mobil). 

• Príprava a naprogramovanie jednoduchého administračného systému so zabezpečením 

možnosti administrácie kompletnej Webovej stránky v zmysle platnej legislatívy. 

• Základná SEO optimalizácia (optimalizácia pre vyhľadávače). 

• Vytvorenie rôznych druhov modulov – napr. kalendár udalostí, novinky, videogaléria, 

fotogaléria s možnosťou hromadného nahrávania a spracovávania fotografií, FAQ, 

kontaktný formulár a pod. 

• Otvorenosť pre ďalšie rozširovanie o ďalšie moduly. 

• Vytvorenie prepojenia na sociálne siete. 

• Vytvorenie RSS kanálu (odoberanie noviniek). 

• Vytvorenie modulu databázového mailinglistu – automatizovanej notifikácie zmien na 

stránke, t. j. prihlásenie sa/odhlásenie sa zo zasielania noviniek v podobe newsletterov 

prostredníctvom emailových správ. 

• Vytvorenie modulu pre organizovanie akcií, t. j. registrácia na akciu, komunikácia 

s účastníkmi. 

• Vytvorenie modulu pre zasielanie informácií zo strany návštevníkov redakčnému tímu.  

• Vytvorenie modulu pre zverejňovanie výziev zapojiť sa do súťaže.  

• Vytvorenie fulltextového vyhľadávača. 

• Vytvorenie modulu na štatistiku sledovania návštevnosti stránky. 

• Prispôsobenie na tlač stránky. 

• Jazykové mutácie Webovej stránky – min. SK/EN. 

• Zabezpečenie testovacej prevádzky Webovej stránky  na serveri u tvorcu stránky. 

• Prehratie finálnej verzie Webovej stránky, jej spustenie do ostrej prevádzky na 

serveri  Objednávateľa. 

• Udelenie výhradnej licencie Objednávateľovi ako nadobúdateľovi na použitie diela teda 

Predmetu Zmluvy, t. j. licencie bez vecného alebo územného obmedzenia na 

neobmedzený čas so súhlasom na každý spôsob použitia diela. 
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• Poskytnutie záruky na kvalitu a funkčnosť Webovej stránky s prevzatím zodpovednosti 

za vady a nedostatky, ktoré sa na Webovej stránke vyskytnú do uplynutia záručnej doby, 

t. j. 24 mesiacov odo dňa riadneho odovzdania Webovej stránky Objednávateľovi, 

pričom Zhotoviteľ tieto vady, nedostatky a chyby musí odstrániť bezplatne do 3 

pracovných dní od nahlásenia Objednávateľom. 

• Zaškolenie používateľov - poverených zamestnancov Objednávateľa do užívania a 

administrácie Webovej stránky cca 3 používateľov t. j. základy práce v prostredí 

dodaného administračného systému spolu s vytvorením užívateľských prístupov a práv 

pre používateľov a manuálu pre prácu v administračnom systéme pre používateľov s 

možnosťou jeho vytlačenia. 

Požiadavky na riešenie Webovej stránky 

• Webová stránka bude prevádzkovaná v dátovom centre Objednávateľa. 

• Aktualizácia a správa web servera bude zabezpečovaná Zhotoviteľom. 

• Webová stránka  musí  dodržiavať technologickú neutralitu t. j. nezávislosť od 

použitého webového prehliadača, a to pre každú jej funkcionalitu.  

• Webová stránka musí  implementovať  požiadavky  pre  prístupnosť  podľa  aktuálneho 

výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v plnom rozsahu.  

• Softvérové  riešenie Webovej stránky musí  byť modulárne a konfigurovateľné.  

• Webová stránka  musí  dodržiavať  pravidlá  prístupnosti v zmysle  zákona  č. 95/2019  

Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a prislúchajúceho výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej 

správy.  

• Dodané riešenie Webovej stránky musí byť v súlade s aktuálnou legislatívou a 

štandardami pre riešenia v štátnej správe. 

• Navrhované riešenie Webovej stránky musí pokrývať všetky náklady spojené 

s prevádzkou aplikácie (t. j. náklady na licencie tretích strán). 

 

Požiadavky na redakčný systém 

Redakčný systém umožní jednoduchú a pohodlnú správu informácií a dokumentov aj pre 

používateľa so základnými počítačovými zručnosťami. 

 

Bezpečnosť 

• webová stránka musí obsahovať bezpečnostné prvky, najmä  ochranu webového 

prostredia,  databáz a prístupu.  

• Musí  existovať  logovanie  určených  činností  (týkajúce  sa  aj  činnosti  systémových 

administrátorov) a udalostí. 

• Webová stránka musí umožňovať nastavenie dvojfaktorovej autorizácie. 

 

Správa obsahu 

• Decentralizovaná správa obsahu – Webová stránka môže byť aktualizovaná viacerými 

pracovníkmi, s možnosťou obmedzenia na vybranú časť stránky (prístupové práva). 

• Jednotný grafický design - podľa požiadaviek Objednávateľa. 
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• Dokumentovo orientovaná správa obsahu s možnosťou definovať štruktúru 

dokumentov priamo v aplikácii (bez potreby programátorských zásahov 

• Nástroj pre správu dizajnových šablón pre rôzne typy informácií. 

• Oddelenie obsahu od grafického designu - design stránky je možné jednoducho zmeniť 

bez potreby upravovať pôvodné dokumenty. 

• Škálovateľnosť - systém musí byť možné jednoducho, väčšinou počas prevádzky 

dopĺňať o rôzne nové funkcie pomocou rozširovacích modulov. 

• Vkladanie súborov musí byť umožnené aj priamo cez webové rozhranie. 

• Riešenie Webovej stránky musí zachovávať a kontrolovať vlastnú integritu. Údaje v 

databázach sú vedené iba raz a na jednom  mieste. 

• Systém musí umožňovať verzionovanie dokumentov.  

• Zmeny vzhľadu a obsahu preddefinovaných šablón musia byť centralizované. 

 

Používateľská prístupnosť  

• Webová stránka musí mať používateľsky jednoduchú, intuitívnu a jednoznačnú 

sémantiku ovládacích prvkov. 

• Musí byť zabezpečená jednoduchosť vizualizácie, navigácie a prepojiteľnosti obsahu. 

• Webová stránka musí byť prispôsobená aj pre použitie na mobilných zariadeniach 

a tabletoch. 

 

Vyhľadávanie  

• Webová stránka musí podporovať fulltextové vyhľadávanie.  

• Webová stránka musí  poskytovať  rozšírené  vyhľadávanie  na  základe  určených  

kategórií, metaúdajov a kľúčových slov.  

• Webová stránka musí  umožňovať  filtrovať  (nezobrazovať)  používateľom  určený  

obsah databáz alebo obsahu.  

• Jednotlivé webové stránky musia byť priamo adresovateľné. 

 

Prepojiteľnosť 

• Webservice framework - univerzálne webservice API rozhranie pomocou ktorého je 

možné aplikáciu prepojiť s ďalšími aplikáciami založenom na protokole SOAP 

a WSSE. 

 

Poprojektová podpora 

 

• K aplikácii bude poskytnutý bezplatný servis  po  dobu nasledujúcich 18 mesiacov od 

nasadenia aplikácie do produkčného prostredia. 

Prípadný upgrade  redakčného  systému  alebo  behového  prostredia  aplikácie  bude 

poskytovaný bezplatne v priebehu nasledujúcich 18 mesiacov od nasadenia aplikácie do 

produkčného prostredia. 
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Príloha č. 3 

TÍM ZHOTOVITEĽA  

K ZMLUVE O DIELO Č. 1087/2019  

 

Expert č. 1 

Michal Polan 

Zakladateľ & CEO, Aglo Solutions, s.r.o. 

 

Expert č. 2 

Peter Rybár 

Web Developer & Project Manager, Aglo Solutions, s.r.o. 

 

 

 


