
Dodatok č. DPF 01-D1 
k Realizačnej zmluve č. DPF 01 

(ďalej ako „Dodatok č. DPF 01-D1") 

Uzavretej v zmysle §269 ods. 2 a § 536 a naši. Obchodného zákonníka, 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. MK-
21/10/M zo dňa 11.06.2010 (ďalej Základná zmluva) medzi zmluvnými stranami: 

Zmluvné strany: 

I. Objednávateľ 
Obchodné meno: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

Sídlo: Cesta na Červený most č. 6, 814 06 Bratislava - Staré Mesto 

Zastúpený: PhDr. Katarína Košová, generálna riaditeľka 

IC DPH: SK 2021491560 

DIC: 2021491560 

ICO: 31755194 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000440518/8180 

Označenie registra: -

(ďalej len „Objednávateľ") 

II. Poskytovateľ 
Obchodné meno: TENDER MÉDIA GROUP, s.r.o. 

Sídlo: Sabinovská 14, 821 02 Bratislava 

Zastúpený: Ing. Viliam Kišš, konateľ 

IC DPH: SK 2020252883 

DIC: 2020252883 

IČO: 35750871 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Označenie registra: Okresný súd Bratislava í, odd.: Sro, vi. č.: 17717/B 



Ako líder skupiny poskytovateľov: TENDER MÉDIA GROUP, s.r.o., Sabinovská 14, 821 02 
Bratislava, IČO: 35 750 871, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
I, oddiel Sro, vložka č. 17717/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 I, 831 06 Bratislava, IČO: 36 771 881, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava l, oddiel Sro, vložka č. 45747/B, ZFB Zentrum Fur Bucherhaltung GmbH, 
MommsenstraBe 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") 

Objednávateľ a Poskytovateľ budú spoločne označovaní tiež ako „Strany" alebo „Zmluvné strany". 

Článok 1 
Preambula 

1.1. Zmluvné strany uzavreli dňa Realizačnú zmluvu č. DPF 01 (ďalej len „zmluva"), 
predmetom ktorej je v súlade so zmluvnými dojednaniami obsiahnutými v Základnej zmluve, 
poskytnutie služieb v rozsahu špecifikovanom v bode 3.2 čí. 3 zmluvy a záväzok Objednávateľa 
prevziať a zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu, a to všetko podľa podmienok Základnej 
zmluvy a tejto zmluvy. 

1.2.Na základe dohody zmluvných strán uzatvárajú zmluvné strany v súlade s či. 9 bod 9.1. zmluvy 
ačl. 8 bod 8.2. zmluvy tento Dodatok č. DPF 01-D1 k zmluve, ktorou sa menia dotknuté 
ustanovenia zmluvy uvedené v čl. 3 tohto dodatku. Ustanovenia zmluvy nedotknuté a nezmenené 
týmto dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení. 

Článok 2 
Predmet dodatku 

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie čl. 2 „Preambula" zmluvy 
sa dopĺňa o vetu: „Pamiatkový úrad nie je vlastníkom pamiatkových objektov, pričom svoju 
činnosť vykonáva v zmysle Zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom 
znení dohľad a ochranu pamiatkového fondu SR." 

2.2. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že bod 3.2. čl. 3 zmluvy pod názvom „Predmet zmluvy" sa 
mení na nasledovné znenie: 

„Označenie a špecifikácia služieb: Služby zabezpečujúce aktivitu 3 - Digitalizácia pamiatkového 
fondu, v rámci implementácie projektu Digitálny pamiatkový fond, kód ITMS: 21X20120002. 
Digitalizácia 42 pamiatkových - kultúrnych objektov hradu Devín SKP_001_devin, ktoré sú 
uvedené v prílohách č.3 a č.3.1 tohto dodatku." 
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2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že bod 5.1. čl. 5 zmluvy pod názvom „Spôsob plnenia, čas plnenia" 
zmluvy sa mení na nasledovné znenie: 

„Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom: 
Spôsob realizácie služieb: Služby budú realizované v zmysle platného opisu projektu 
Digitálny pamiatkový fond, kód ITMS: 21120120002 a metodického manuálu č.8 - Metodický 
manuál pre zabezpečenie konverzie 3D veľkých objektov. 

Lehota na sprístupnenie objektov/priestorov a na odovzdanie podkladov Poskytovateľovi 
potrebných pre realizáciu predmetu tejto zmluvy : do 7 kalendárnych dní odo dňa 
podpísania realizačnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

Špecifiká realizácie a dodania služby: Poskytovateľ môže odovzdať digitálne objekty v dvoch 
fázach (fáza č.l - Fyzická digitalizácia a fáza č.2 Postprocesing). 

Rozsah prác a produktov digitalizácie 42 pamiatkových objektov - kultúrnych objektov 
hradu Devín definovaných v digitalizačnom scenári kultúrnych objektov - SKP OOl devin 
sú špecifikované v prílohách tohto dodatku: 
Príloha č.5. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - SKP OOl devin 
Príloha c. 5.1. Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - špecifikácia skupiny kultúrnych 
objektov - SKPJ)01_devin 
Príloha d5.1.1. Doplnkové informácie ku kultúrnemu objektu ID č. 10400324024 
Príloha č. 5.2. Situačná mapa kultúrnych objektov 
Príloha č.5.3. Aktualizačné listy kultúrnych objektov 

Termín, lehoty na dodanie služieb (časový harmonogram): časový harmonogram je uvedený 
v Prílohe č.4. Časový harmonogram digitalizácie kultúrnych objektov tohto dodatku." 

2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný bod 5.2. čl. 5 zmluvy pod názvom „Spôsob plnenia, čas 
plnenia" zmluvy sa mení na nasledovné znenie: 

„Poskytovateľ je oprávnený po ukončení, schválení a prevzatí jednotlivých fáz zúčtovať 
Objednávateľovi ukončené plnenie. 
Objednávateľ je povinný predmet plnenia (aj čiastočne) schváliť po splnení podmienok 
uvedených v zmluve a následne prevziať, za dodržania nasledovného režimu: 
Spôsob preberania a schvaľovania zdigitalizovanej skupiny objektov. 

Preberanie a schvaľovanie skupiny digitálnych objektov bude možné realizovať maximálne 
v dvoch fázach: fáza č.l - Fyzická digitalizácia (Primárny DO) a fáza č.2 - Postprocesing. 
Schvaľovanie a preberanie fázy Č.1 - Fyzická digitalizácia bude realizované na preberacom 
a schvaľovacom konaní za účasti Objednávateľa a Poskytovateľa, ktoré zvolá Poskytovateľ 
1 krát do týždňa v priestoroch STUDIA 727, s.r.o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, 
ktorého výstupom bude schvaľovací a preberací protokol viď Príloha č.7.1.- Schvaľovací a 
preberací protokol digitálnych objektov skupiny SKP OOl devin fáza č. 1 - Fyzická digitalizácia 
(Primárny DO). 

V prípade zistenia nedostatkov na niektorom zo zdigitalizovaných objektov budú tieto 
po ich odstránení zo strany Poskytovateľa predmetom ďalšieho schvaľovacieho konania. Po 
ukončení fyzickej digitalizácie bude Objednávateľovi odovzdaná schválená skupina 
digitálnych objektov off-line, na elektronickom nosiči (hard disk, úložná páska), ktorého 
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obsah Objednávateľ uloží na svoj zberný bod a elektronický nosič bude následne vrátený 
Poskytovateľovi do jedného týždňa od odovzdania. Poskytovateľ je oprávnený vrátený 
elektronický nosič vymazať. Odovzdaná schválená skupina digitálnych objektov bude 
podkladom na fakturáciu fázy č.l. - Fyzická digitalizácia (Primárny DO). 
Schvaľovanie a preberanie fázy č.2 - Postprocesing bude realizované na preberacom 
a schvaľovacom konaní za účasti Objednávateľa a Poskytovateľa, ktoré môže zvolať 
Poskytovateľ 1 krát do týždňa v priestoroch STUDIA 727, s.r.o., Elektrárenská X, 831 04 
Bratislava, ktorého výstupom bude schvaľovací a preberací protokol viď Príloha č.7.2. -
Schvaľovací a preberací protokol digitálnych postprocesovaných objektov skupiny 
SKPj001_devin fáza č.2 - Postprocesing. 

Digitálny obsah dát bude odovzdávaný vo formátoch: TIFF, RAW, DGN, JPG, 
QTJMOV, PTS. V prípade zistenia nedostatkov na niektorom z postprocesovaných objektov 
bude spísaný zápis a po ich odstránení zo strany Poskytovateľa predmetom ďalšieho 
schvaľovacieho konania. Digitálne postprocesované objekty, na ktoré nebudú vznesené 
pripomienky zo strany Objednávateľa na preberacom konaní, budú predmetom fakturácie 
zo strany Poskytovateľa. Po ukončení schvaľovacieho konania bude Objednávateľovi 
odovzdaná schválená skupina digitálnych - postprocesovaných objektov off-line, na 
elektronickom nosiči (hard disk, úložná páska), ktorého obsah Objednávateľ uloží na svoj 
zberný bod a elektronický nosič bude následne vrátený Poskytovateľovi do jedného týždňa od 
odovzdania. Postytovateľ je oprávnený vrátený elektronický nosič vymazať. 

Vlastnícke právo k predmetu plnenia a zodpovednosť za škody na ňom prechádza 
z Poskytovateľa na Objednávateľa protokolárnym a fyzickým odovzdaním predmetu plnenia 
podľa špecifikácie v zmysle tejto zmluvy." 

2.5.Na základe dohody zmluvných strán sa bod 6.1. 61. 6 zmluvy po názvom „Cena a platobné 
podmienky" mení na nasledovné znenie: 

„Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť v súlade s podmienkami tejto zmluvy a Základnej 
zmluvy (osobitne či. 6), Poskytovateľovi cenu dohodnutú v súlade so zákonom NR SR 
č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, 

v celkovej výške 160.065,50 € EUR bez DPH, t.j. vo výške 192.078,60 € EUR s DPH. 
Táto cena bola dohodnutá na základe zhotoveného digitalizačného scenára, ktorý tvorí 
Prílohy č.5.t č.5.1., Č.5.1.L, č.5.2. č.5.3. a 
Prílohu č. 6. - Kalkulácia digitalizácie kultúrnych objektov 
Príloha č.6.1. Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov - SKP_001jievin 

Lehota splatnosti faktúr je 90 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. 
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené v platnom zákone o dani z pridanej 
hodnoty, príp. iných právnych predpisoch upravujúcich náležitosti faktúry." 

2.6.Na základe dohody zmluvných strán sa body 6.3, 6.4 a 6.5 čl. 6 zmluvy vypúšťajú v ich celom 
znení. 

2.7. Zmluvné strany sa dohodli, že bod 7.1. čl. 7 zmluvy pod názvom „Doba trvania zmluvy" sa mení 
na nasledovné znenie: 
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„Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda v súlade s § 47 a) zákona číslo 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 
40/1963 Občiansky zákonník." 

2.8. Zmluvné strany sa dohodli, že bod 8.3 či. 8 zmluvy pod názvom „Osobitné ustanovenia" zmluvy 
sa mení na nasledovné znenie: 
„Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať plnenie predmetu tejto zmluvy a podieľať sa na 
plnení indikátorov definovaných v Operačnom programe informatizácie spoločnosti 
Prioritná os 2, resp, v revízii Operačného programu informatizácie spoločnosti Prioritná os 
2, v súlade so Štúdiou uskutočniteľnosti a prílohou č.4-2 Opis projektu Žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok k národnému projektu Digitálny pamiatkový fond, kód 
ITMS: 21120120002." 

2.9. Na základe dohody zmluvných strán sa v čl. 9 zmluvy pod názvom „Záverečné ustanovenia" 
pridáva nový bod s označením 9.6 a znie nasledovne: „Táto zmluva je povinne zverejňovanou 
zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany 
berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude 
zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register"). Register je verejný zoznam 
povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky 
v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za 
ohrozenie tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 ods. 1 
Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri." 

V dôsledku vyššie uvedenej zmeny sa mení pôvodné označenie bodu 9.6 čl. 9 zmluvy na bod 
s označením 9.7 zmluvy a pôvodné označenie bodu 9.7 čl. 9 zmluvy na bod s označením 9.8 
zmluvy. 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

3.1. Tento Dodatok č, DPF 01-Dlje vyhotovený v 6 identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ 
dostane 4 vyhotovenia a Poskytovateľ dostane 2 vyhotovenia Dodatku č. DPF 01-Dl. 

3.2. Tento Dodatok č. DPF 01-D1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy aj spolu s jeho prílohami. 

3.3.Tento Dodatok č. DPF 01-D1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v registri. 

Súčasťou Dodatku č.DPF 01-D1 sú nasledovné prílohy: 

príloha č. 3. - Zoznam kultúrnych objektov skupiny 
príloha č. 3. L - Zoznam kultúrnych objektov skupiny SKP 001 _devin 
príloha č. 4. - Časový harmonogram digitalizácie kultúrnych objektov 
príloha 5. - Digitalizačný scenár kultúrnych objektov ~ SKPJ001jievin 
príloha 5.1. - Digitalizačný scenár kultúrnych objektov - špecifikácia skupiny kultúrnych 

objektov ~ SKPJJ01 jievin 
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príloha č. 5. 1. L - Doplnkové informácie ku kultúrnemu objektu ID č. 10400324024 
príloha č. 5.2. - Situačná mapa kultúrnych objektov 
príloha č. 5.3. ~ Aktualizačné listy kultúrnych objektov 
príloha č. 6. - Kalkulácia digitalizácie kultúrnych objektov 
príloha č.6.1. - Kalkulácia skupiny kultúrnych objektov - SKP_001_devin 
príloha č. 7. L - Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 1 - Fyzická digitalizácia (Primárny DO) 
príloha č. 7.2. - Vzor schvaľovacieho protokolu fáza č. 2 - Postprocesing 
príloha č. 8. - Poistná zmluva 

V Bratislave, dňa: V Bratislave, dňa: y 
Objednávateľ: Poskytovatéľ: 

PhDr. Katarína Košová 
generálna riaditeľka 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

Ing. Viliam Kišš 
konateľ 

TENDERMÉDIA GROUP, s.r.o. 


