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Realizačná zmluva 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 a 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so Základnou zmluvou na poskytovanie 
komplexných služieb, na zabezpečenie systémového a technologického riešenia výberu, logistiky, konverzie, ochrany a záchrany 
obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií, ich uchovanie, so zapojením bibliografického popisu a ochrany autorských 
práv č.: MR- 21/10/M zo dňa 11.06.2010 medzi zmluvnými stranami: 

Článok'1'
Zmluvné'strany'

1. Objednávateľ 

Obchodné meno: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

Sídlo: Nám. SNP č. 33, Bratislava 

Zastúpený: Mgr. Marek Maďarič, minister kultúry 

IČ DPH -  

DIČ: -  

IČO: 00165182 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 

Číslo účtu: 7000071564/8180 

Označenie registra: -  

(ďalej len „Objednávateľ") 

2. Poskytovateľ 

Obchodné meno: TENDER MEDIA GROUP, s.r.o. 

Sídlo: Sabinovská 14, 821 02 Bratislava 

Zastúpený; I n g .  V i l i a m  Kišš. Konateľ 

IC DPH SK202 0252883 

DIC: 2020252883 

1ICO: 35750871 

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. 

Číslo účtu: 2625024634/1100 

Označenie registra: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 17717/B 

ako líder skupiny poskytovateľov: TENDER MEDIA GROUP, s.r.o.. Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, IČO: 35750871, spoločnosť 
je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. I77I7/B, VERI2, s.r.o., Sabinovská 14, 821 02 
Bratislava, IČO: 35 806 231, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka 
č.23506/B, Slovakia Online s.r.o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, IČO: 31 402 445, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro. vložka č. 9581/B, STUDIO 727, s.r.o., Bystrická 32, 902 01 Pezinok, IČO: 35 805 684, 
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 23435/B, Dokument Logistik, s.r.o., 
Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, IČO: 36 771881, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel 
Sro. vložka č. 45747/B, 2FB Zentrum Fur Bucherhaltung Gmbh, Mommsenstrasse 7, 043 29 Leipzig, SRN, spoločnosť je zapísaná 
v obchodnom registri Spolkového úradu pre justíciu v Bonne, SRN, Registrové číslo: HRB 13657, SOITRON, a.s., Plynárenská 5, 
829 75 Bratislava, IČO: 35 871 636, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka 
č. 3236/B, (ďalej len „Poskytovateľ“), 
ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany". 

Článok'2'
Preambula'

Zmluvné strany sú si vedomé, že na základe vyhláseného centrálneho verejného obstarávania, realizovaného postupom užšej 
súťaže zverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2009/S 174-251428 zo dňa 10.09.2009 a vo Vestníku verejného 
obstarávania pod číslom 175 zo dňa 11.09.2009 pod značkou 04979-MUS, vrátane dodatočných informácií na predmet zákazky: 
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„Zabezpečenie systémového a technologického riešenia výberu, logistiky, konverzie, ochrany a záchrany obsahu zo zdrojov 
pamäťových a fondových inštitúcií, ich uchovanie, so zapojením bibliografického popisu a ochrany autorských práv", 
v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o VO"), so smernicou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-1329/2007-10/2582 z 15. februára 2007 
o centrálnom verejnom obstarávaní v rezorte kultúry, pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako verejného obstarávateľa 
podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o VO, ktorý obstaráva daný predmet zákazky podľa § 10 zákona o VO pre iných verejných 
obstarávateľov, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, 
ktorí sú verejnými obstarávateľmi podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o VO, bola uzavretá Základná zmluva na poskytovanie 
komplexných služieb na zabezpečenie systémového a technologického riešenia výberu, logistiky, konverzie, ochrany a záchrany 
obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcii, ich uchovanie, so zapojením bibliografického popisu a ochrany autorských 
práv č.: MK-21/10/M (ďalej len „Základná zmluva"). Základná zmluva tvorí prílohu č. 1 k tejto Realizačnej zmluvy.  

V Základnej zmluve sa Poskytovateľ zaviazal zrealizovať a poskytnúť pre objednávateľa a organizácie v jeho zriaďovateľskej 
pôsobnosti predmet plnenia špecifikovaný v článku 3 bod 3.2. a to na základe Realizačných zmlúv podľa článku 3bod 3.3. Základnej 
zmluvy.  

Plnenie dohodnuté podľa tejto Realizačnej zmluvy je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich 
s autorským právom (autorský zákon), v znení neskorších predpisov. 

Článok'3'
Predmet'zmluvy'

3.1. Predmetom tejto Realizačnej zmluvy je poskytnutie služieb riadenia a projektového manažmentu, poskytovania odborných 
kapacít v oblasti právnych podporných služieb a poskytovania odborných kapacít v činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním 
komponentov a zariadení IT v rozsahu potrebnom pre koordináciu jednotlivých projektov OPIS P02 navzájom, a informačno-
technickej podpory a presunov dát nutných na úspešnú realizáciu projektov OPIS P02 (ďalej len „Služby riadenia a projektového 
manažmentu, poskytovania odborných kapacít"). Predmet tejto Realizačnej zmluvy je v súlade so zmluvnými podmienkami 
dohodnutými v Základnej zmluve. 

3.2. Poskytovateľ' sa zaväzuje zrealizovať a poskytnúť Objednávateľovi plnenie predmetu Realizačnej zmluvy podľa bodu 3.1. tohto 
článku riadne, včas,  bez vád a v súlade s časovým plnením dohodnutým v článku 5 bod 5.4. a 5.6. tejto Realizačnej zmluvy 
a predložiť akceptačný protokol, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4 k tejto Realizačnej zmluve. 

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať plnenie predmetu Realizačnej zmluvy podľa bodu 3.1. v súlade s časovým plnením 
dohodnutým v článku 5 bod 5.4. a 5.6. tejto Realizačnej zmluvy a zaplatiť odberateľovi za predmet plnenia cenu podľa článku 6 tejto 
Realizačnej zmluvy po odsúhlasení a podpísaní akceptačného protokolu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4 k tejto Realizačnej 
zmluve. 

Článok'4'
Miesto'plnenia'

Zmluvné strany sa dohodli, že miestom plnenia predmetu Realizačnej zmluvy podľa bodu 3.1. je sídlo objednávateľa: Ministerstvo 
kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava. 

Článok'5'
Spôsob'plnenia,'čas'plnenia'

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy v článku 3 bod 3.1. tejto Realizačnej zmluvy Objednávateľ podrobne rozpracuje 
a upraví na pravidelných koordinačných stretnutiach s Poskytovateľom počas realizácie predmetu plnenia Realizačnej zmluvy. 

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ sprístupnení a odovzdá objekty, priestory a tiež odovzdá podklady Poskytovateľovi 
potrebné na realizáciu predmetu zmluvy podľa článku 3 bod 3.1. tejto Realizačnej zmluvy v termíne do siedmich (7) kalendárnych 
dni, odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Realizačnej zmluvy. 

5.3. Rozsah prác a cenník za predmet zmluvy podľa článku 3 bod 3.1. tejto Realizačnej zmluvy je uvedený v jej Prílohe č. 2. 

5.4. Harmonogram prác na predmet zmluvy podľa článku 3 bod 3.1. tejto Realizačnej zmluvy je uvedený v jej Prílohe č. 3. 

5.5. Ďalšie špecifiká súvisiace s realizáciou a dodaním predmetu zmluvy podľa článku 3 bod 3.1. tejto Realizačnej zmluvy bude 
Objednávateľ uskutočňovať podľa bodu 5.1. tohto článku. 

5.6. Zmluvné strany sa dohodli, že po ukončení plnenia predmetu tejto Realizačnej zmluvy (alebo jeho logicky ukončenej časti), je 
Poskytovateľ oprávnený priebežne počas celej doby trvania tejto Realizačnej zmluvy, odovzdávať Objednávateľovi ukončené 
plnenie, alebo jeho logicky ukončenú časť a Objednávateľ je povinný predmet plnenia (alebo jeho logicky ukončenú časť) prevziať 
posledný deň každého pracovného týždňa o 11:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V mieste plnenia dohodnutého 
v článku 4 tejto Realizačnej zmluvy bude prítomný zodpovedný zástupca Objednávateľa vo veci preberacích konaní, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. Prevzatie zhotoveného predmetu plnenia tejto Realizačnej zmluvy alebo jeho logicky ukončenej časti sa 
uskutoční na základe odsúhlasenia akceptačného protokolu uvedeného v prílohe č. 4 k tejto Realizačnej zmluve. 

5.7. Ak Poskytovateľ nebude mať k tomuto termínu zhotovené plnenie predmetu tejto Realizačnej zmluvy (alebo jeho logicky 
ukončenú časť), ktoré by mal odovzdať Objednávateľovi, oznámi včas túto skutočnosť zodpovednému zástupcovi Objednávateľa vo 
veci preberacích konaní. 
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5.8. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Poskytovateľ má právo odovzdať zhotovené plnenie predmetu tejto Realizačnej zmluvy, 
(alebo jeho logicky ukončenú časť) častejšie ako jedenkrát (1x) týždenne, pričom Objednávateľ je povinný podľa podmienok 
dohodnutých v tejto Realizačnej zmluve tieto plnenia v intervaloch oznámených Poskytovateľom prevziať. Ďalšie podmienky 
odovzdania a prevzatia predmetu plnenia sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Základnej zmluvy. 

5.9. Vlastnícke právo k predmetu plnenia alebo jeho logicky ukončenej časti a zodpovednosť za škody prechádza z Poskytovateľa na 
Objednávateľa okamihom podpísania akceptačného protokolu uvedeného v prílohe č. 4 k tejto Realizačnej zmluve. 

5.10. Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi, alebo osobám určeným Poskytovateľom neodkladnú súčinnosť na riadne plnenie 
predmetu  podľa tejto Realizačnej zmluvy, ktorá je nevyhnutná na poskytovanie služieb. Základná minimálna neodkladná súčinnosť 
Objednávateľa spočíva vo vytvorení riadiaceho orgánu pre výkon tejto Realizačnej zmluvy, ktorý bude zložený zo zástupcov 
Objednávateľa a Poskytovateľa. Riadiaci orgán je zadefinovaný v Prílohe č. 4. k Základnej zmluve. Neodkladnou súčinnosťou sa na 
účely tejto Realizačnej zmluvy považuje konanie v takej lehote a rozsahu, aby došlo ku riadnemu plneniu podľa tejto Realizačnej 
zmluvy bez rizika a vzniku ujmy. Poskytovateľ oznámi žiadosť o poskytnutie neodkladnej súčinnosti Objednávateľovi telefonicky, 
e–mailom, osobne u zodpovedných zástupcov Objednávateľa.  

5.11. Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi, alebo osobám určeným Poskytovateľom súčinnosť a všetky relevantné informácie, 
dokumentáciu a iné podklady, tak, aby Poskytovateľ mohol nerušene a v súlade s podmienkami tejto Realizačnej zmluvy poskytovať 
plnenie.  

5.12. Poskytovateľ môže prerušiť poskytovanie plnenia podľa tejto Realizačnej zmluvy až do momentu splnenia povinnosti 
dohodnutých v bode 5.2., 5.10. a 5.11. tohto článku, pričom sa nedostáva do omeškania s poskytnutím predmetu plnenia podľa tejto 
Realizačnej zmluvy. 

5.13. Zodpovednými zástupcami za Poskytovateľa sú: 

pre veci technické:  
  

pre veci zmluvné:  
  

vo veci preberacích konaní:  
 ; 

5.14. Zodpovednými zástupcami za Objednávateľa sú: 

pre veci technické (v oblasti riadenia a projektového manažmentu pre OPIS PO2): 
  

pre veci technické (v oblasti odborných kapacít právnych podporných služieb pre OPIS PO2): 
  

pre veci technické (v oblasti odborných kapacít súvisiacich s prevádzkovaním IT pre OPIS PO2): 
  

pre veci zmluvné:  
  

pre veci preberacích konaní (v oblasti riadenia a projektového manažmentu pre OPIS PO2): 
  

pre veci preberacích konaní v oblasti odborných kapacít právnych podporných služieb pre OPIS PO2): 
  

pre veci preberacích konaní ((v oblasti odborných kapacít súvisiacich s prevádzkovaním IT pre OPIS PO2): 
  

Článok'6'
Cena'a'platobné'podmienky'

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť v súlade s podmienkami článku 6 Základnej zmluvy a tejto Realizačnej zmluvy 
Poskytovateľovi  cenu dohodnutú v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 
549 120,00 Eur bez DPH, (slovom päťsto štyridsaťdeväťtisíc sto dvadsať Eur, 658 944,00 Eur s DPH (slovom: šesťsto päťdesiat 
osem tisíc deväťsto štyridsať štyri Eur). Táto cena je dohodnutá v súlade s Cenníkom, ktorý tvorí prílohu č. 2 k Realizačnej zmluve.  

6.2. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi cenu poskytnutých služieb a produktov v súlade s ustanoveniami 
Základnej zmluvy. 

Článok'7'
Doba'trvania'zmluvy'

7.1. Táto Realizačná zmluva je platná dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. 

7.2. Platnosť tejto Realizačnej zmluvy končí písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením alebo splnením predmetu 
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plnenia.  

7.3. Zmluvné strany sú v priebehu trvania tejto Realizačnej zmluvy oprávnené odstúpiť od tejto Realizačnej zmluvy za podmienok 
dohodnutých v článku 13 Základnej zmluve. 

Článok'8'
Osobitné'ustanovenia'

8.1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že je pre ne záväzný obsah Základnej zmluvy, s ktorým bez výhrad súhlasia a zhodne 
potvrdzujú, že právny vzťah založený touto Realizačnou zmluvou a z neho vyplývajúce práva, povinnosti, záväzky zmluvných strán, 
ako aj právne následky s týmto právnym vzťahom spojené, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve sa budú riadiť v plnom 
rozsahu podmienkami upravenými v príslušných ustanoveniach Základnej zmluvy, a to v takom rozsahu ako je upravené v Základnej 
zmluve. 

8.2. Ak sa počas trvania tejto Realizačnej zmluvy vyskytne potreba akýchkoľvek spresnení, úprav, alebo zmien súvisiacich 
s predmetom plnenia tejto Realizačnej zmluvy, tieto spresnenia, úpravy, alebo zmeny budú vykonané po obojstrannom odsúhlasení 
zmluvných strán, a to formou písomného dodatku uzatvoreného štatutárnymi orgánmi zmluvných strán. 

Článok'9'
Záverečné'ustanovenia'

9.1. Právne vzťahy touto Realizačnou zmluvou a Základnou zmluvou neupravené sa riadia dispozitívnymi ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, s primeraným použitím § 536 a nasl., ak nemožno ustanovenia Obchodného zákonníka použiť, riadia sa 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi v platnom znení. 

9.2. Ak sa vyskytne sporné chápanie tejto Realizačnej zmluvy alebo Základnej zmluvy, alebo neplnenie záväzkov oboch strán, budú 
sa zmluvné strany snažiť pred začatím právnych krokov predovšetkým o zhodu v dobrom. Ak sa zmluvné strany nedohodnú zhodou 
v dobrom, budú sa snažiť' dosiahnuť súdny zmier. Objednávateľ berie na vedomie, že pre prípad výskytu problémov vzniknutých pri 
plnení tejto Realizačnej zmluvy, môže Poskytovateľ o vzniknutej situácií informovať Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre 
Operačný program pre informatizáciu spoločnosti. 

9.3. Ak sa niektoré ustanovenie tejto Realizačnej zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, predmetnou 
neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou nie je dotknutý ostatný obsah tejto zmluvy. Príslušné ustanovenie Realizačnej 
zmluvy sa nahradí takým platným a účinným zákonným ustanovením, ktoré je mu svojim významom a účelom najbližšie. 

9.4. Ak sa zmluvné strany nedohodnú, všetky spory vyplývajúce z tejto Realizačnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú s konečnou 
platnosťou rozhodované na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky. 

9.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Realizačnej zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej 
vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvne prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené 
k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

9.6.  Táto Realizačná zmluva je vyhotovená v šiestich identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane štyri vyhotovenia 
a Poskytovateľ dostane dve vyhotovenia Realizačnej zmluvy. 

9.7.  Súčasťou tejto Realizačnej zmluvy sú tieto prílohy:  

Príloha č. 1 - Základná zmluva  

Príloha č. 2 – Cenník vrátane rozsahu prác 

Príloha č. 3 – Harmonogram prác 

Príloha č. 4 – Vzory akceptačných protokolov 

 

 V Bratislave, dňa                      V Bratislave, dňa                      

 Objednávateľ:  Poskytovateľ: 

 

 

 

 _______________________________________  _______________________________________ 

 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky TENDER MEDIA GROUP, s.r.o. 
 Mgr. Marek Maďarič  Ing. Viliam Kišš 
 minister kultúry konateľ 

 

 



 

 

Príloha č. 1  
Základná zmluva 

 































 

 

 

Príloha č. 2  
Cenník vrátane rozsahu prác (obdobie do 31.12.2015, t.j. 33 mesiacov) 

 

1 Služby riadenia a projektového mananžmentu

1034.a  – Projektový manažér - junior (A) ČH 40 1320 36,00 € 43,20 €

1034.b  – Projektový manažér - junior (B) ČH 40 1320 36,00 € 43,20 €

1034.c  – Projektový manažér - junior (C) ČH 40 1320 36,00 € 43,20 €

2 Odborné kapacity právnych podporných služieb

1071  – Junior právnik ČH 56 1848 90,00 € 108,00 €

3. Odborné kapacity súvisiace s prevádzkovaním IT

1038  – Architekt IT systémov ČH 8 264 108,00 € 129,60 €

1039  – Analytik IT ČH 8 264 87,00 € 104,40 €

1040  – Návrhár IT ČH 8 264 87,00 € 104,40 €

1044  – Databázový špecialista ČH 32 1056 108,00 € 129,60 €

1062  – Bezpečnostný manažér ČH 32 1056 49,00 € 58,80 €

Počet mesiacov poskytovania služby 33 Od - Do: 31.03.2013 31.12.2015

Sadzba DPH 20%

ID pol. Popis položky Jednotka

Priemerný 
počet

jednotiek
mesačne

Počet
jednotiek
SPOLU

jednotková 
cena

bez DPH

jednotková 
cena

vrátane DPH

 
 



 

 

Príloha č.3  
Harmonogram prác 

Výkon prác v oblastiach: 

– Služieb riadenia a projektového manažmentu; 

– Poskytovania odborných kapacít v oblasti právnych podporných služieb; 

– Poskytovania odborných kapacít v činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním komponentov a zariadení IT v rozsahu 
potrebnom pre koordináciu jednotlivých projektov OPIS PO2 navzájom a informačno-technickej podpory a presunov dát 
nutných pre úspešnú realizáciu projektov OPIS PO2; 

bude realizovaný priebežne na základe čiastkových zadaní definovaných priebežne Zodpovednými zástupcami za Objednávateľa pre 
veci technické (v jednotlivých dotknutých oblastiach) spôsobom, aby v jednotlivých rokoch výkonu prác nebol prekročený 
plánovaný ročný rozsah čerpania finančných prostriedkov za jednotlivé oblasti súhrnne v súlade s nasledujúcim finančným 
harmonogramom. 

Jednotlivé vykonané práce budú Poskytovateľom fakturované v mesačných intervaloch v mesiaci bezprostredne nasledujúcom po 
kalendárnom mesiaci v ktorom boli práce vykonané. Prílohou jednotlivých zúčtovacích faktúr bude sumár vykonaných prác v členení 
podľa jednotlivých položiek cenníka s priloženou fotokópiou predmetných Akceptačných protokolov. 

 

bez DPH vrátane DPH bez DPH vrátane DPH bez DPH vrátane DPH

1 Služby riadenia a projektového mananžmentu 38 880,00 € 46 656,00 € 51 840,00 € 62 208,00 € 51 840,00 € 62 208,00 €

1034.a  – Projektový manažér - junior (A) ČH 40 36,00 € 12 960,00 € 15 552,00 € 17 280,00 € 20 736,00 € 17 280,00 € 20 736,00 €

1034.b  – Projektový manažér - junior (B) ČH 40 36,00 € 12 960,00 € 15 552,00 € 17 280,00 € 20 736,00 € 17 280,00 € 20 736,00 €

1034.c  – Projektový manažér - junior (C) ČH 40 36,00 € 12 960,00 € 15 552,00 € 17 280,00 € 20 736,00 € 17 280,00 € 20 736,00 €

2 Odborné kapacity právnych podporných služieb 45 360,00 € 54 432,00 € 60 480,00 € 72 576,00 € 60 480,00 € 72 576,00 €

1071  – Junior právnik ČH 56 90,00 € 45 360,00 € 54 432,00 € 60 480,00 € 72 576,00 € 60 480,00 € 72 576,00 €

3. Odborné kapacity súvisiace s prevádzkovaním IT 65 520,00 € 78 624,00 € 87 360,00 € 104 832,00 € 87 360,00 € 104 832,00 €

1038  – Architekt IT systémov ČH 8 108,00 € 7 776,00 € 9 331,20 € 10 368,00 € 12 441,60 € 10 368,00 € 12 441,60 €

1039  – Analytik IT ČH 8 87,00 € 6 264,00 € 7 516,80 € 8 352,00 € 10 022,40 € 8 352,00 € 10 022,40 €

1040  – Návrhár IT ČH 8 87,00 € 6 264,00 € 7 516,80 € 8 352,00 € 10 022,40 € 8 352,00 € 10 022,40 €

1044  – Databázový špecialista ČH 32 108,00 € 31 104,00 € 37 324,80 € 41 472,00 € 49 766,40 € 41 472,00 € 49 766,40 €

1062  – Bezpečnostný manažér ČH 32 49,00 € 14 112,00 € 16 934,40 € 18 816,00 € 22 579,20 € 18 816,00 € 22 579,20 €

SPOLU 149 760,00 € 179 712,00 € 199 680,00 € 239 616,00 € 199 680,00 € 239 616,00 €

Spolu za obdobie trvania realizačnej zmluvy 549 120,00 € 658 944,00 €

Sadzba DPH 20%

Plánované čerpanie
v roku 2013 

Plánované čerpanie
v roku 2014 

Plánované čerpanie
v roku 2015ID pol. Popis položky Jednotka

Priemerný 
počet

jednotiek
mesačne

jednotková 
cena

bez DPH

 
 



 

 

Príloha č.4  
Vzory akceptačných protokolov 

 



 

 

'
Akceptačný'protokol'

Mesačný'výkaz'prác'za'[mesiac]/[rok] 
 
Poskytovateľ:  TENDER MEDIA GROUP, s.r.o. 
Odberateľ:  Ministerstvo kultúry SR 
Projekt/predmet:  Služby riadenia a projektového manažmentu, poskytovania odborných kapacít 
Oblasť: Riadenie a projektový manažment pre OPIS PO2 
Zmluva:  Realizačná zmluva č.1 zo dňa XX.XX.2013 na základe Základnej zmluvy 
Práce vykonal: [meno a priezvisko] 
Pozícia (podľa cenníka):  [položka kategórie – pracovná pozícia (Popis položky)] 

Dátum Aktivita / Vykonaná práca / kód ITMS Počet 
hodín 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Počet hodín celkom za mesiac  
 

V Bratislave,                       Akceptoval a prevzal 
v Bratislave,                      

   

za poskytovateľa: 
  

 za objednávateľa: 
  

Podpis pracovníka: [meno a priezvisko]                      



 

 

'
Akceptačný'protokol'

Mesačný'výkaz'prác'za'[mesiac]/[rok] 
 
Poskytovateľ:  TENDER MEDIA GROUP, s.r.o. 
Odberateľ:  Ministerstvo kultúry SR 
Projekt/predmet:  Služby riadenia a projektového manažmentu, poskytovania odborných kapacít 
Oblasť: Odborné kapacity právnych podporných služieb pre OPIS PO2 
Zmluva:  Realizačná zmluva č.1 zo dňa XX.XX.2013 na základe Základnej zmluvy 
Práce vykonal: [meno a priezvisko] 
Pozícia (podľa cenníka):  [položka kategórie – pracovná pozícia (Popis položky)] 

Dátum Aktivita / Vykonaná práca / kód ITMS Počet 
hodín 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Počet hodín celkom za mesiac  
 

V Bratislave,                       Akceptoval a prevzal 
v Bratislave,                      

   

za poskytovateľa: 
  

 za objednávateľa: 
  

Podpis pracovníka: [meno a priezvisko]                      



 

 

'
Akceptačný'protokol'

Mesačný'výkaz'prác'za'[mesiac]/[rok] 
 
Poskytovateľ:  TENDER MEDIA GROUP, s.r.o. 
Odberateľ:  Ministerstvo kultúry SR 
Projekt/predmet:  Služby riadenia a projektového manažmentu, poskytovania odborných kapacít 
Oblasť: Odborné kapacity súvisiace s prevádzkovaním IT  pre OPIS PO2 
Zmluva:  Realizačná zmluva č.1 zo dňa XX.XX.2013 na základe Základnej zmluvy 
Práce vykonal: [meno a priezvisko] 
Pozícia (podľa cenníka):  [položka kategórie – pracovná pozícia (Popis položky)] 

Dátum Aktivita / Vykonaná práca / kód ITMS Počet 
hodín 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Počet hodín celkom za mesiac  
 

V Bratislave,                       Akceptoval a prevzal 
v Bratislave,                      

   

za poskytovateľa: 
  

 za objednávateľa: 
  

Podpis pracovníka: [meno a priezvisko]                      


