
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 
podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zneni neskorších predpisov 

medzi: 

Objednávate!': 
Sídlo 

IČO 
DiČ 
Zastúpený 

Bankové spojenie 
Číslo účtu 

a 

Poskytovateľ: 

Sídlo 
IČO 
DiČ 
IČDPH 
Zastúpený 

Bankové spojenie 
Číslo účtu 
Zapísaný 

Úrad pre verejné obstarávanie 
Dunajská 68, P.O.BOX 58 
820 04 Bratislava 24 
Slovenská republika 
31797903 
2021511008 
Ing. Marek Vladár, podpredseda úradu zastupujúci predsedu 
úradu 
Štátna pokladnica 
7000062756/8180 
(ďalej aj ako "Objednávatel"') 

Aglo Solutions s.r.o . 
. Šustekova 51,851 04 Bratislava 

35973072 
2022129714 
SK2022129714 
Mgr. Michal Polan, konateľ spoločnosti 

v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, oddieľsro, vložka 
číslo 38966/B 

(ďalej aj ako "Poskytovatel"') 

uzatvárajú túto zmluvu o poskytnutí služieb (ďalej len "zmluva"): 
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Článok I 
Predmet zmluvy 

1.1. Predmetom tejto zmluvy je na jednej strane záväzok Poskytovateľa poskytnúť 

Objednávateľovi služby rozvoja aplikácie CRDVO, technickú podporu aplikácie 
CRDVO a poskytnutie školiaceho a testovacieho prostredia v rozsahu uvedenom v 
Prílohe Č. l tejto zmluvy a na druhej strane záväzok Objednávateľa prijať poskytnuté 
plnenie Poskytovateľom a zaplatiť Poskytovateľovi cenu dohodnutú v tejto zmluve. 

Článok II 
Realizácia služieb 

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že služby podľa článku I budú realizované na základe 
písomných objednávok vystavených Objednávatel'om, ktoré budú tvoriť prílohu 
k faktúre Poskytovatel'a. 

2.2. Miestom dodania služieb je stanovené sídlo Objednávatel'a: Dun!!iská 68, 820 04 
Bratislava. 

Článokill 
Cena 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za poskytovanie služieb je určená v súlade 
so zákonom Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR 
Č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Č. 18/1996 Z. z. o cenách a v zmysle ponuky 
Poskytovatel'a nasledovne: 
3.1.1. Cena za rozvoj aplikácie CRDVO za l hodinu je 33,00 EUR bez DPH, cena 

s DPHje 39,60 EUR. 
3.1.2. Cena za technickú podporu za 1 hodinu je 28,00 EUR bez DPH, cena s DPH je 

33,60 EUR. 
3.1.3. Cena za prevádzku školiaceho a testovacieho prostredia je mesačne 200,00 EUR 

bez DPH, cena s DPHje 240,00 EUR. 
3.2. V cene sú zahmuté všetky ekonomicky oprávnené náklady (vrátane vedľajších nákladov 

ako napr. cestovné, ubytovanie a pod.), ktoré sú spojené s realizáciou služieb 
a primeraný zisk. Cena je nemenná počas celej doby platnosti zmluvy. 

Článok IV 
Platobné podmienky 

4.1. Dohodnutú cenu uvedenú v článku III poukáže Objednávateľ na účet Poskytovatel'a. 
Platobná povinnosť Objednávatel'a sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho 
bankového účtu pouk~aná príslušná platba na účet Poskytovatel'a. 

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena podl'a článku III bodu 3.1.1. bude Objednávatel'ovi 
fakturovaná po dodani služieb na základe Akceptačného protokolu podpísaného 
zmluvnými stranami. Akceptačný protokol bude podpísaný najneskôr do IO dni po 
otestovani funkčnosti aplikácie CRDVO Objednávateľom a zapracovani pripomienok 
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Objednávateľa k predloženému predmetu zmluvy na základe výsledkov testovania 
Poskytovateľom. Objednávateľ má právo neodsúhlasiť Akceptačný protokol len v 
prfpade, ak dodané výstupy nezodpovedajú formou alebo obsahom tomu, čo bolo 
dohodnuté v tejto zmluve. 

4.3. Akceptačný protokol bude tvoriť základ pre vystavenie faktúry Poskytovateľa a bude 
tvoriť prílohu k faktúre Poskytovateľa. 

4.4. Faktúra doručená Poskytovateľom Objednávateľovi musí sph'íať náležitosti daňového 
dokladu. Ak faktúra nespíňa predpísané náležitosti, Objednávateľ faktúru vráti 
Poskytovateľovi na doplnenie. V takom prfpade lehota splatnosti faktúry neplynie. 
Nová lehota začlna plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. 

4.5. Faktúry je Poskytovateľ povinný doručiť poštou alebo osobne na adresu Objednávateľa. 
4.6. Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu za preukázateľne 

poskytnuté služby na základe predloženej faktúry do 30 dní odo dňa jej doručenia 
Objednávateľovi. 

4.7. Objednávateľ neposkytne preddavok. 
4.8. V prípade omeškania zaplatenía faktúry, si Poskytovateľ nebude uplatňovať nárok na 

úrok z omeškania, ak omeškanie bude spôsobené peňažným ústavom Objednávateľa. 

Článok V 
Doba platnosti zmluvy 

5.1.Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31. 12.2015 alebo do vyčerpania finančného 
limitu pre zákazku s nízkou hodnotou do 10000 EUR bez DPH. 

Článok VI 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie služieb budú navzájom 
spolupracovať a vyvinú maximálne úsilie a súčinnosť, aby bol predmet Zmluvy 
zrealizovaný v súlade so Zmluvou. 

6.2. Poskytovateľ sa zaväzuje: 
6.2.1. realizovať predmet Zmluvy v rozsahu stanovenom v Prílohe č. 1 a v súlade 

s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, 
6.2.2. realizovať predmet Zmluvy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

a inými normami platnými v Slovenskej republike, 
6.2.3. postupovať pri plnení predmetu tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou a dodať 

predmet Zmluvy na základe informácií poskytnutých Objednávateľom podľa 
svojich najlepších schopností a v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, 

6.2.4. pokiaľ použije na jednotlivé dodávky predmetu zmluvy ďalších čiastkových 

dodávateľov (ďa.\,ej len subdodávatelia) oznámiť zoznam týchto subdodávateľov 
objednávateľovi ešte pred podpisom zmluvy. V prípade, že niektorý zo 
subdodávateľov níe je v okamihu podpisu zmluvy známy a vstúpi do procesu 
realizácie diela, resp. služby v priebehu plnenia predmetu zmluvy, musí byť tento 
subdodávateľ odsúhlasený formou dodatku k zmluve. 
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6.3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi všetky potrebné dokumenty 
a závažné informácie preukázateľne požadované Poskytovateľom pre včasnú realizáciu 
služieb a zabezpečiť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť. 

6.4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, ktoré si zmluvné strany navzájom 
poskytnú sú dôverného charakteru a bez písomného súhlasu zmluvných strán sa nemôžu 
poskytnúť tretím osobám, okrem prípadu, ak im takáto povinnosť zverejnenia vyplýva 
zo zákona alebo z rozhodnutia príslušného štátneho orgánu. Zmluvné strany sa zaväzujú 
dodržiavať povinnosti podľa tohto bodu Ili po zániku tejto zmluvy. 

6.5. Za dôverné informácie sa považujú najmä informácie obchodnej, marketingovej, 
fmančnej alebo organizačnej povahy, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú realizácie 
služieb. 

6.6. Obidve zmluvné strany súhlasia s tým, že budú komunikovať Ili prostredníctvom 
elektronickej pošty uvedomujúc si, že výmena informáoií v tejto forme nesie riziko 
prezradenia dôverných informácií neautorizovaným osobám. Za účelom minimalizácie 
tohto rizika obe Zmluvné strany súhlasia so šifrovaním dát prenášaných elektronickou 
poštou od Poskytovateľa k Objednávateľovi a naopak, pokiaľ o to ktorákoľvek zo 
Zmluvných strán požiada. Na šifrovanie údajov budú Zmluvné strany používať produkt 
WínZip. Heslo musí mať minimálne 8 znakov a musí byť dohodnuté, vrátane spôsobu 
jeho používania, zodpovednými osobami oboch strán, určených v článku VII tejto 
Zmluvy. Ak by Objednávateľovi resp. Poskytovateľovi vznikla akákoľvek škoda 
v gôsledku tejto skutočnosti, druhá Zmluvná strana nenesie žiadnu zodpovednosť 

za prípadnú škodu. 

Článok VII 
Zodpovedné osoby 

7.1. Zodpovednou osobou za Poskytovateľa je , ktorý bude zodpovedný 
za celkové riadenie a realizáciu služieb zo strany Poskytovateľa a bude zastihnuteľný 
v pracovných dňoch v čase od 8:30 hod. do 16:30 hod. na tel. čísle a 
e-mail: 

7.2. Zodpovednou osobou za Objednávateľa je ,ktorý bude zodpovedný 
za celkové riadenie a realizáciu služieb zo strany Poskytovateľa a bude zastihimteľný 
v pracovných dňoch v čase od 8:30 hod. do 16:30 hod, na tel. čísle a e
mail: 

Článok VIII 
.,. Omeškanie zmluvných strán 

8.1. Pri omeškani Poskytovateľa s realizáciou Služieb (s výnimkou článku X bod 10.3, 
tejto Zmluvy) alebo v dôsledku porušenia jeho zmluvných povinností má Objednávateľ 
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nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % za každý deň omeškania z hodnoty 
objednávky s DPH. 

8.2. Pri omeškaní Objednávateľa s plnenhn povinností tejto Zmluvy podľa (s výnimkou 
článku X bod 10.3. tejto Zmluvy) alebo v dôsledku porušenia jeho zmluvných 
povinností má Poskytovateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % za každý deň 
omeškania z hodnoty objednávky bez DPH. 

8.3. Ak sa počas plnenia Zmluvy Poskytovateľ stretne s okolnosťami ohrozujúcimi včasnú 
realizáciu služieb, Poskytovateľ ihneď písomne oznámi Objednávateľovi takú 
skutočnosť, spolu s predpokladanou dlžkou trvania oneskorenia ajeho prfčinou(-ami). 

Článok IX 
Ukončenie zmluvy 

9.1. Táto zmluva zanikne uplynutím doby podľa čl. V bod 5.1 tejto Zmluvy, alebo 
vyčerpanhn finančného limitu podľa čl. V bod 5.1 tejto Zmluvy, písomnou dohodou 
zmluvných strán, písomnou výpoveďou alebo písomným odstúpenhn od zmluvy 
niektorou zmluvnou stranou. 

9.2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z 
plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu 
zániku zmluvy dohodou. 

9.3. Objednávateľ môže vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 2 
mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci 
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí mať písomnú 
formu. Účinky výpovede nastávajú dňom uplynutia výpovednej doby. 

9.4. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť: 
9.4 .. 1. ak Poskytovateľ koná v rozpore s touto zmluvou, súťažnými podkladmi, právnymi 

predpismi a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v 
určenej lehote neodstráni, 

9.4.2. ak Poskytovateľ hoci z nedbanlivosti poruší túto zmluvu podštatným' spôsobom; 
za podstatné porušenie sa taktiež považuje, ak po prvom písomnom upozornení 
Objednávateľom Poskytovateľ naďalej vykonáva predmet zmluvy v rozpore so 
svojimi povinnosťami ustanovenými v zmluve, alebo v rozpore s podrobným 
vymedzenhn predmetu zmluvy, 

9.4.3. ak Poskytovateľ hoci z nedbanlivosti opakovane poruší túto zmluvu nepodstatným 
spôsobom; opakovaným porušením zmluvy sa rozumie porušenie zmluvy dva 
a viackrát, 

9.4.4. ak Poskytovateľ bez predchádZlýúceho upozornenia zmenl právnu formu, 
9.4.5. ak je na Poskytovateľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, exekúciu, výkon 

rozhodnutia, aleb.q ak je Poskytovateľ v likvidácii, alebo ak bol podaný návrh na 
povolenie reštrukturalizácie, alebo ak bolo zastavené konkurzné konanie pre 
nedostatok majetku. 

9.5. Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť skutočnosti uvedené v bodoch 9.4.4. a 9.4.5. 
Objednávateľovi najneskôr do lOdní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak 
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neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto 
povinnosti. 

9.6. Poskytovateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť len v prípade, ak: 
9.6.1. je Objednávateľ v omeškaní s plnením si svojich povinností a svoje povinnosti si 

nesplnil ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej druhou stranou, alebo 
9.6.2.0bjednávateľ napriek písomnej výzve Poskytovateľa neposkytne potrebnú 

súčinnosť v primeranej dobe. 
9.7. Právny úkon odstúpenia od zmluvy musí konajúca Zmluvná strana urobiť v písomnej 

forme a druhej zmluvnej strane doručiť doporučenou listovou zásielkou, alebo zásielkou 
do vlastných lúk jej štatutárneho zástupcu. Dôvody uvedené v takto doručenom 

odstúpeni musia byť špecifIkované a ak Objednávateľ o to požiada, doložené 
Poskytovateľom listinnými dôkazmi tak, aby ich nebolo možné zameniť s inými 
dôvodmi. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy 
druhej zmluvnej strane. 

Článok X 
Ďalšie ustanovenia 

10.1. Komunikačným jazykom medzi Objednávateľom a Poskytovateľom pri plneni 
predmetu tejto Zmluvy je slovenskýjazyk, pričom v slovenskom jazyku budú aj všetky 
písomné materiály vypracované Poskytovateľom pri plnení predmetu tejto Zmluvy, 
pokiaľ nebude určené inak. 

10.2. V prípade, že sa vyskytnú udalosti, ktoré jednému alebo obom partnerom čiastočne 
alebo úplne znemožnia plnenie ich povinnosti podľa tejto zmluvy, sú povinní sa o tom 
písomne informovať do 7 dní od vzniku okolnosti brániacich plneniu podľa tejto 
zmluvy a spoločne podniknúť kroky k ich prekonaniu. Nesplnenie si tejto povinnosti 
zakladá nárok na náhradu škody pre tú stranu, ktorá sa porušenia tejto zmluvy v tomto 
bode nedopustila a právo na odstúpenia od tejto zmluvy. 

10.3. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za porušenie zmluvy, ak je neplnenie jej 
povinnosti spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. "0 okolnosti 
vylučujúcej zodpovednosť je zmluvná strana informovať druhú stranu do 7 dní od jej 
vzniku. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené len na dobu, pohlaľ trvá 
prekážka, s ktorou sú tieto povinnosti spojené. 

10.4. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť pretrvávajú po dobu 90dní, nehľadiac na 
predlženie lehoty na splnenie zmluvy, ktoré možno Poskytovateľovi z tohto dôvodu 
udeliť, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu vypovedať 

s jednomesačnou výpovednou dobou. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. 

10.5. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných 
strán. 

10.6. Náhrada škody v právnych vzťahoch založených touto zmluvou sa spravuje 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Článok XI 
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Doručovanie 

11.1. Doručenim akýchkoľvek písomností na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou 
medzi zmluvnými stranami sa rozumie doručenie písomnosti dop01učene poštou na 
adresu zmluvnej strany uvedenej v záhlaví zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné 
doručenie príslušnou zmluvnou stranou. Za deň doručenia písomnosti sa pokladá aj deň, 
v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať 
alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, 
doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou 
zmluvnej strane, preukázateľne pracovnikom pošty vyznačená poznámka, že "adresát sa 
odsťahoval", "adresát je neznámy" alebo iná poznámka podobného významu, ak sa 
súčasne takáto poznámka zakladá na pravde. 

11.2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy na doručovanie 
zmluvných strán uvedené v záhlaví zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát 
písomnosti oznámil novú adresu sídla, prlpadne inú novú adresu určenú na doručovanie 
písomnosti. 

11.3. V prlpade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe 
zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou sa prlslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene 
adresy písomne informovať druhú zmluvnú stranu do 14 dní; v takomto prípade je pre 
doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane. 

Článok XII 
Riešene sporov 

12.1. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej repúbliky. Spory týkajúce sa 
tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným 
rokovaním. Ak nebude možné dospieť k dóhode medzi zmluvnými stranami, budú 
vzájomné spory riešiť prostrednictvom príslušných súdov Slovenskej republiky. 

Článok XIII 
Záverečné ustanovenia 

13.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

13.2. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri 
rovnopisy a Poskytovateľ dva rovnopisy, to isté platí aj pre dodatky k tejto zmluve, 
ktoré budú zmluvnými stranami uzavreté po dobu jej platnosti. 

13.3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, pričom svoju vôľu 

uzavrieť zmluvu prejavili slobodne a vážne. Prehlasujú, že táto zmluva nebola 
uzatvorená v tiesni, an\. za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpisujú. 

13.4. Túto zmluvu vrátane jej príloh je možné meniť alebo doplňať len na základe 
vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia 
byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku. 
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13.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustauoveniami 
Obchodného zákonníka. 

13.6. Zmluvné strany berú plne na vedomie, že podľa § IO ods. 3 zákona Č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplneni niektorých zákonov 
porušením alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je ani zverejnenie zmluvy podľa 
§5a ods. I tohto zákona. 

Za Objednávateľa: 
V Bratislave, dňa f. b. ?alt-

Ing. Marek Vladár 
podpredseda úradu zastupujúci 

predsedu úradu 

za Poskytovateľa: 
V Bratislave, dňa 

Mgr. Michal Polan 
konateľ 
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Príloha č.l 

1, Prevádzka testovacieho prostredia 

• Prevádzka testovacieho rozhrania pre potreby implementácie XML súborov na strane 
VOIOs následnou kontrolou správnosti fungovania. 

o Testovacie prostredie slúži na vývoj a testovanie komunikácie a správnosti 
spracovania údajov, pričom tieto testovacie údaje nie sú zobrazované na 
stránke, nezaberajú jeho kapacitu a ani nijako neobmedzujú alebo nezaťažujú 
reálne dáta. 

o Testovacie prostredie slúži taktiež na š.kolenle bežných užívateľov, kde si 
môžu otestovať prácu so systémom bez rizika vypublikovania chybných 
údajov v ostrej prevádzke. ~. 

o Simulované prostredie umožňuje zobrazenie výsledkov spracovania XML 
súborov, ich nahrávania pomocou SOAP protokolu. 

2, Technická podpora 

• Technická podpora správcov portálu na strane obstarávateľa 

• Technická podpora pri komunikácii s dodávateľmi riešenia pre VOlO 
• Organizácia školenia užívateľov systému (správcov aj bežných užívateľov) 

• Konzultačné služby pri návrhu nových rozšírení systému a spracovaní nových 
požiadaviek užívateľov systému alebo obstarávatera 

3, Rozvoj aplikácia 
• Implementácia nových modulov ktorou je úprava existujúcich modulov aplikácie, na základe 

špecifikácie. Špecifikácia prác bude vypracovaná dodávateľom na základe potrieb 
obstarávateľa. Každú špecifikáciu musi objednávateľ pred Implementáciou schváliť. 

• Rozširovanie funkcionality jednotlivých časti systému 
• Zmeny a úpravy spôsobu prevádzkovania vo väzbe na legislatlvne zmeny 
• Úprava softvéru pre potreby integrácie CROVO na ostatné IS UVO 


