ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PORADENSKÝCH SLUŽIEB č. 105/2018
uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany:
Objednávateľ:
Sídlo:
Konajúca prostredníctvom:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
Mgr. Patrik Krauspe, vedúci úradu
50 349 287
2120287004
Štátna pokladnica
SK52 8180 0000 0070 0055 7142

(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Poskytovateľ:
Sídlo:
Konajúca prostredníctvom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH
Bankové spojenie:
IBAN:
Registrácia:

PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o.
Karadžičova 2, 815 32 Bratislava
Ivo Doležal, konateľ
45 980 144
2023176485
SK2023176485
Tatra Banka, a.s.
SK83 1100 0000 0029 2684 9947
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vl. č. 69978/B

(ďalej len „Poskytovateľ“)
(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej aj ako „Zmluvné strany“ alebo každý jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“)
I. Predmet Zmluvy
1.1 Poskytovateľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi nižšie špecifikované služby za
účelom výkonu nezávislého auditu projektov financovaných z fondu tvoreného z 5% výnosov spoločnosti SKNIC, a. s. (ďalej len „Služby“). Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté Služby zaplatiť dohodnutú odmenu.
Službami sa na účely tejto Zmluvy rozumejú nasledujúce poradenské služby:
1.1.1
Vypracovanie metodiky na výkon nezávislého auditu projektov obsahujúcej:
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.2

Predpoklady na výkon auditu.
Pomôcky na výkon auditu (dotazníky, kontrolné zoznamy, iné potrebné šablóny).
Definovanie aktivít a rozsahu auditu (vrátane obmedzenia rozsahu).
Spôsob stanovenia harmonogramu auditu.
Šablónu plánu auditu.
Postup výkonu auditu spočívajúci v objektívnom zmapovaní súčasného stavu projektov,
kvalitatívneho zhodnotenia cieľov projektu a auditu výstupov projektov.
1.1.1.7 Definovanie štruktúry správy z auditu.
Výkon nezávislého auditu 20 projektov v súlade s metodikou stanovenou podľa bodu 1.1.1,
zahŕňajúci aj:
1.1.2.1 Zodpovedanie nasledovných otázok individuálne pre každý z projektov odpoveďou „áno“
alebo „nie“ a doplnením relevantných poznámok, zistení a evidencie:
1.1.2.1.1
Pre nerealizované projekty:
1.1.2.1.1.1 Sú ciele projektu v predloženom popise projektu jasne definované?
1.1.2.1.1.2 Sú ciele projektu v predloženom popise projektu merateľné?

1.1.2.1.1.3

Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu,
prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné
benefity pre používateľov slovenského internetu?
1.1.2.1.2
Pre realizované projekty:
1.1.2.1.2.1 Boli ciele projektu naplnené úplne?
1.1.2.1.2.2 Boli ciele projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50%
merateľných cieľov?
1.1.2.1.2.3 Boli ciele projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov?
1.1.2.1.2.4 Priniesli výstupy projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity
pre používateľov slovenského internetu?
1.1.2.2 Vytvorenie správy z auditu obsahujúcej písomné zdôvodnenie každej z odpovedí na otázky
uvedené v bode 1.1.2.1.
(ďalej spolu len „Služby“, „Práce“ alebo „Rozsah prác)
1.2 Poskytovateľ bude poskytovať Služby na základe PwC metodológie riadenia projektov „TRANSFORM“, ktorej
jednotlivé etapy budú obsiahnuté v príslušnej časti projektu nasledovne:
• etapa „Stratégia a posúdenie“ (Strategy and Assess) – mapovanie a porozumenie požiadavkám súčasného
stavu;
• etapa „Dizajn“ (Design) – návrh budúceho stavu jednotlivých riešení.
Obe projektové etapy sú podporované aktivitami Programovej kancelárie (Program management office) a
zmenového riadenia (Change Management).
1.3 Výstupmi Služieb poskytnutých Poskytovateľom budú zrealizované poradenské služby t. j. aktivity, Metodika
na výkon nezávislého auditu projektov a 20 správ z auditu. Minimálny požadovaný rozsah metodiky je min.
5 (päť) normostrán. Výstupy Služieb Metodika na výkon nezávislého auditu projektov a 20 správ z auditu
odovzdá Poskytovateľ Objednávateľovi v elektronickej forme (PDF) v slovenskom jazyku.
II. Časový priebeh poskytovania Služieb
2.1 Poskytovateľ začne s poskytovaním Služieb odo dňa účinnosti tejto zmluvy a bude ich poskytovať po dobu 30
pracovných dní. Objednávateľ bude Poskytovateľa s dostatočným predstihom informovať o plánovanom dni
zverejnenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, od ktorého sa stanovuje jej účinnosť.. Poskytovateľ
bude Objednávateľa priebežne informovať o napredovaní ako aj o akýchkoľvek navrhovaných zmenách
v časovom harmonograme.
2.2 Ak počas poskytovania Služieb nastane prekážka, ktorú nie je Poskytovateľ z vlastnej viny spôsobilý odstrániť
alebo inak prekonať, predlžuje sa o dobu trvania tejto prekážky lehota na poskytnutie Služby. O tejto
skutočnosti je Poskytovateľ povinný Objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať. V prípade, ak
nebude možné takú prekážku odstrániť alebo inak prekonať ani do 30 pracovných dní od jej vzniku a Zmluvné
strany nedospejú k dohode o úprave zmluvných podmienok dojednaných v tejto Zmluve, je ktorákoľvek zo
Zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť doručením písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane; odstúpenie nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia.
2.3 Ak počas poskytovania Služieb požiada Poskytovateľ Objednávateľa o poskytnutie súčinnosti, ktorá je
potrebná pre poskytovanie Služieb podľa tejto Zmluvy, (ďalej len „súčinnosť“) a Objednávateľ túto súčinnosť
neposkytne alebo ju poskytne neúplne, predlžuje sa lehota na poskytnutie Služieb o čas, kedy je Objednávateľ
v omeškaní s poskytnutím tejto súčinnosti.
2.4 Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností podľa tejto Zmluvy v prípade, ak mu nebola zo
strany Objednávateľa riadne a včas poskytnutá súčinnosť alebo ak nebola táto súčinnosť poskytnutá vo forme
a spôsobom požadovanom Poskytovateľom.
III. Odmena Poskytovateľa
3.1 Za poskytnuté Služby v rozsahu tejto Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi odmenu.
3.2 Výška odmeny Poskytovateľa za poskytnutie Služieb na základe Zmluvy je dohodnutá vo výške 29 600 EUR
bez DPH.
3.3 K fakturovanej odmene bude Poskytovateľ fakturovať DPH v zmysle príslušných právnych predpisov.
3.4 Poskytovateľ vystaví za poskytnutie Služieb Objednávateľovi faktúru na zaplatenie odmeny v zmysle tohto
článku, a to po odovzdaní Výstupov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa

príslušných právnych predpisov a tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Poskytovateľovi na
doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť
doručením opravenej alebo doplnenej faktúry.
3.5 Lehota splatnosti faktúry vystavenej Poskytovateľom je 30 (tridsať) dní odo dňa
Objednávateľovi.

jej doručenia

3.6 V prípade zániku Zmluvy podľa bodov 8.2.1 a 8.2.2 tejto Zmluvy nezaniká právo Poskytovateľa na odmenu
za poradenské služby, ktoré boli preukázateľne riadne zrealizované do momentu doručenia odstúpenia od
tejto Zmluvy alebo účinnosti dohody Zmluvných strán o ukončení Zmluvy ku dňu uvedenému v takejto
dohode.
IV. Práva a povinnosti Objednávateľa
4.1 Objednávateľ je povinný riadne a včas zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnuté Služby dohodnutú odmenu
podľa čl. III tejto Zmluvy.
4.2 Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po uzatvorení Zmluvy predložiť všetku dokumentáciu
a údaje potrebné na riadne poskytnutie Služieb (ďalej len „Dokumentácia“). Ak o to Poskytovateľ požiada,
Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu túto Dokumentáciu doplniť. Objednávateľ je povinný
poskytnúť Dokumentáciu (i) včas, (ii) presnú a úplnú. Poskytovateľ nebude overovať úplnosť a presnosť
akejkoľvek Dokumentácie poskytnutej Objednávateľom v súvislosti so Službami.
4.3 Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť, o ktorú ho Poskytovateľ požiada. Ak
Poskytovateľ určí Objednávateľovi aj rozsah a spôsob poskytnutia súčinnosti, ktorý musí byť v súlade s touto
Zmluvou, Objednávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť v určenom rozsahu a určeným spôsobom.
4.4 Objednávateľ sa ďalej zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa o akýchkoľvek zmenách
súvisiacich s predmetom Zmluvy.
V. Práva a povinnosti Poskytovateľa
5.1 Poskytovateľ sa zaväzuje:
5.1.1
poskytovať Služby s odbornou starostlivosťou;
5.1.2 upozorniť Objednávateľa na riziká, ktoré by mohli ohroziť riadne a včasné poskytovanie Služieb;
5.1.3 na písomné požiadanie Objednávateľa poskytnúť všetky požadované informácie o stave a priebehu
plnenia predmetu Zmluvy;
5.1.4 bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o akýchkoľvek zmenách súvisiacich s predmetom
Zmluvy;
5.1.5 za predpokladu plnej súčinnosti Objednávateľa, plniť dohodnutý predmet Zmluvy riadne a včas;
5.1.6 upozorniť Objednávateľa, ak zo zavinenia Objednávateľa môže byť ohrozené plnenie predmetu Zmluvy
riadne a včas;
5.1.7 zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách Objednávateľa v zmysle tejto Zmluvy.

VI. Ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán
6.1 Služby Poskytovateľ poskytne výhradne pre Objednávateľa a pre použitie na účel špecifikovaný v Zmluve
alebo v príslušnom Výstupe.
6.2 Objednávateľ nezverejní Výstup tretím stranám, neposkytne im výhody, vyplývajúce z plnení v zmysle tejto
Zmluvy a ani sa nesmie odvolávať na informácie uvedené vo Výstupoch alebo na zistenia z prác
Poskytovateľa, všetko s výnimkou prípadov (i) uvedených v Zmluve, (ii) na základe predchádzajúceho
písomného súhlasu Poskytovateľa a za podmienok písomne dohodnutých Zmluvnými stranami, (iii) keď to
vyžaduje zákon alebo iný právny predpis, (iv)vo vzťahu k odborným poradcom Objednávateľa za
predpokladu, že ich Objednávateľ vopred upozorní, že voči nim Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť
a že získané informácie nesmú odovzdať ďalej, v) vo vzťahu k spoločnosti SK-NIC, a. s. na základe zmluvy
o spolupráci č. 749/130/2006 zo dňa 5. júna 2006 uzatvorenej s Objednávateľom, alebo vi) vo vzťahu k
pôsobeniu Komisie pre správu národnej domény .sk.

6.3 Poskytovateľ nesie zodpovednosť výhradne voči Objednávateľovi - ak sa obe Zmluvné strany vopred
nedohodnú písomne inak, Poskytovateľ neprijíma v súvislosti s poskytnutými Službami zodpovednosť voči
žiadnej inej osobe okrem Objednávateľa.
6.4 Každá Zmluvná strana môže požiadať o zmenu predmetu tejto Zmluvy alebo tejto Zmluvy. Zmena bude
platná a účinná iba ak sa na nej obe Zmluvné strany dohodnú písomne vo forme dodatku k Zmluve.
6.5 Ako východisko pre ďalšie práce Objednávateľ použije len finálne verzie Výstupov Poskytovateľa, a nie ich
pracovné verzie či ústne poradenstvo. Objednávateľ bude Poskytovateľa informovať o skutočnosti, ak chce
použiť informáciu, ktorú Poskytovateľ poskytol Objednávateľovi ústne, a Poskytovateľ v takom prípade
Objednávateľovi pripraví písomnú verziu, z ktorej môže Objednávateľ vychádzať.
6.6 Poskytovateľ nebude svoje poradenstvo aktualizovať, ak v zákonoch, právnych predpisoch alebo ich
interpretáciách nastane zmena po dátume poskytnutia plnenia.
6.7 Plnenia Poskytovateľa závisia od toho, ako si bude Objednávateľ plniť povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy.
Poskytovateľ nie je zodpovedný za škodu spôsobenú výlučne z dôvodu neplnenia povinností Objednávateľa
vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Ak bola škoda čiastočne spôsobená zavinením Poskytovateľa, zodpovedá tento
za spôsobenú škodu pomerne.
6.8 Objednávateľ súhlasí s tým, že akékoľvek nároky súvisiace s poskytovaním plnenia uplatní výhradne voči
Poskytovateľovi a nie voči inej Spoločnosti PwC (alebo jej partnerom, spoločníkom, členom vedenia či
zamestnancom) alebo akýmkoľvek fyzickým osobám, bez ohľadu na to, ako sú špecifikované.
6.9 Objednávateľ zabezpečí, že v súvislosti so Službami alebo touto Zmluvou si žiadny člen jeho skupiny, vrátane
dcérskych spoločností, pridružených spoločností a materskej spoločnosti (ak nie sú stranou tejto Zmluvy)
neuplatní v čase, keď je členom skupiny, ani neskôr, žiadny nárok voči Spoločnosti PwC (jej partnerom,
členom vedenia a zamestnancom).
6.10 Zmluvné strany sa dohodli, že ak poruší jedna zo Zmluvných strán svoje povinnosti alebo akýkoľvek záväzok
vyplývajúci z tejto Zmluvy, v dôsledku čoho vznikne druhej strane škoda, je povinná nahradiť druhej
Zmluvnej strane škodu tým spôsobenú. Za škodu sa považuje skutočná škoda a náklady vzniknuté poškodenej
Zmluvnej strane v súvislosti so škodovou udalosťou.
6.11 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že celková zodpovednosť Poskytovateľa (vrátane úrokov) za všetky nároky,
súvisiace so Službami alebo s touto Zmluvou (vrátane, nie však výlučne, z nedbanlivosti), bude obmedzená
na dvojnásobok odmeny uvedenej v bode 3.2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany týmto vyhlasujú a súhlasia s tým,
že vyššie uvedené obmedzenie zodpovednosti za škodu považujú za primerané vzhľadom na maximálnu
škodu, ktorú Poskytovateľ predvídal ako možný dôsledok porušenia svojich povinností v čase vzniku
zmluvného vzťahu alebo ktorú bolo možné predvídať s prihliadnutím ku skutočnostiam, ktoré v uvedenom
čase Poskytovateľ poznal alebo mal poznať pri obvyklej starostlivosti, a to v súlade s ustanovením § 379
Obchodného zákonníka..
6.12 Záznamy a dokumenty (vrátane Výstupov) vypracované Poskytovateľom počas poskytovania Služieb
zostávajú jeho vlastníctvom, pričom Objednávateľ má právo ponechať si kópiu všetkých takýchto
dokumentov.. Dokumenty, ktoré Poskytovateľ získa od Objednávateľa, sú vlastníctvom Objednávateľa a na
jeho požiadanie mu ich Poskytovateľ vráti, avšak Poskytovateľ si vyhradzuje právo ponechať si kópiu
všetkých takýchto dokumentov.
6.13 V prípade, ak z obsahu niektorej zo správ, dokumentácie či iných materiálov odovzdaných Objednávateľovi
v rámci plnenia predmetu tejto Zmluvy vyplynie, že výsledok plnenia Poskytovateľa spĺňa znaky autorského
diela v zmysle ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Dielo“), udeľuje Poskytovateľ Objednávateľovi bezodplatné, časovo a teritoriálne neobmedzené,
neprevoditeľné a výhradné právo (licencia) užívať príslušné Dielo v rozsahu potrebnom pre realizáciu
myšlienok a odporúčaní poskytnutých Poskytovateľom na použitie Diela na účely, na ktoré bolo Dielo
vytvorené podľa tejto Zmluvy, a to vrátane publikovania časti alebo celého Diela a zdieľania časti alebo celého
Diela tretím stranám, podľa bodu 6.2 tejto Zmluvy.
6.14 Poskytovateľ ako aj všetci jeho klienti, ktorí sú povinní dodržiavať slovenské a iné platné zákony a predpisy,
sú rovnako povinní dodržiavať i predpisy, týkajúce sa prania špinavých peňazí („AML legislatíva“), najmä
zákon NR SR č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa AML
legislatívy je Poskytovateľ povinný podrobne preveriť svojich klientov. Z tohto dôvodu môže Poskytovateľ od
Objednávateľa požadovať poskytnutie informácií, potrebných na zistenie a overenie jeho identity, identity

jeho štatutárnych orgánov a splnomocnených zástupcov, a tam, kde to bude relevantné, aj identity jeho
akcionárov resp. spoločníkov, vrátane preverenia ich vlastníckej a riadiacej štruktúry resp. preverenia
konečného užívateľa výhod, ktorému sú adresované Služby, a jeho štatutárnych orgánov a splnomocnených
zástupcov. Ďalej Poskytovateľ môže Objednávateľa požiadať, aby mu poskytol všetky ostatné relevantné
informácie, ktoré AML legislatíva vyžaduje (napr. informácie o zdrojoch financovania či financovania
konečného užívateľa výhod, ktorému sú adresované Služby).
6.15 Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy
bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany.
6.16 V čase uzatvorenia tejto Zmluvy Zmluvné strany nepredpokladajú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy
spracúvanie osobných údajov Objednávateľa Poskytovateľom. V prípade, ak kedykoľvek v priebehu plnenia
tejto Zmluvy bude potrebné, aby Poskytovateľ mal k dispozícii osobné údaje Objednávateľa, zaväzuje sa
Objednávateľ poskytnúť Poskytovateľovi osobné údaje výlučne v anonymizovanej podobe.
VII. Mlčanlivosť
7.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť za podmienok definovaných a v rozsahu definovanom
v tejto Zmluve.
7.2 Informácie poskytnuté Zmluvnými stranami v súvislosti s poskytovaním Služieb sú ďalej označované ako
„Dôverné informácie“.
7.3 Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré (i) sú alebo sa následne stanú verejne dostupnými inak ako
porušením povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy, (ii) boli preukázateľne získané od tretej
osoby, ktoré je oprávnená šíriť tieto informácie, (iii) boli nezávisle vyvinuté Zmluvnou stranou, bez použitia
akýchkoľvek Dôverných informácií podľa tejto zmluvy.
7.4 Zmluvná strana je oprávnená sprístupniť Dôverné informácie (i) kompetentnému súdnemu,
rozhodcovskému alebo inému príslušnému rozhodovaciemu orgánu, v súvislosti s akýmkoľvek súdnym alebo
rozhodcovským konaním vzniknutým a vedeným v súvislosti s obchodnými vzťahmi medzi Zmluvnými
stranami, (ii) v súlade s právnymi predpismi, podľa ktorých je Zmluvná strana povinná alebo požadovaná
konať alebo (iii) vládnej, bankovej, daňovej alebo inej kontrolnej autorite, ktorá je oprávnená a kompetentná
ich vyžadovať, a to v súlade s právnymi predpismi, a to všetko za podmienky, že Zmluvná strana, ktorá je
prijímateľom Dôvernej informácie včas a vopred oznámi takúto povinnosť poskytnúť Dôverné informácie
druhej Zmluvnej strane (v rozsahu v akom jej to dovoľujú príslušné právne predpisy).
7.5 Poskytovateľ je oprávnený sprístupniť akékoľvek informácie, vrátane Dôverných informácií (i) svojim
právnym poradcom alebo poisťovateľom alebo (ii) členským spoločnostiam celosvetovej siete členských
spoločností PricewaterhouseCoopers International Limited (v Zmluve len „Spoločnosť PwC“).
7.6 Povinnosť mlčanlivosti trvá po dobu, počas ktorej Zmluvná strana Dôvernými informáciami disponuje.
VIII. Rôzne
8.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva sa uzatvára na
dobu určitú do dňa splnenia všetkých záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
8.2 Táto Zmluva zaniká:
8.2.1
dohodou Zmluvných strán o ukončení Zmluvy ku dňu uvedenému v takejto dohode,
8.2.2

odstúpením od zmluvy v zmysle zákonných ustanovení a ustanovení tejto Zmluvy,

8.2.3

uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená.

8.3 Každá zo Zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy okamžite odstúpiť doručením písomného oznámenia
o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane, ak (i) druhá Zmluvná strana poruší Zmluvu podstatným
spôsobom a do piatich pracovných dní od prijatia oznámenia nevykoná nápravu, (ii) druhá Zmluvná strana
nie je schopná alebo sa javí ako neschopná zaplatiť svoje dlhy resp. sa stane platobne neschopnou, (iii) ďalšie
plnenie Zmluvy môže porušiť právne predpisy alebo požiadavky regulačných orgánov, alebo (iv) nastane
prípad uvedený v bode 2.2 tejto Zmluvy. Odstúpenie nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia.

8.4 Pri zániku tejto Zmluvy odstúpením od zmluvy nebudú Zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im
pred odstúpením od Zmluvy druhou Zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení
poskytnutých druhej Zmluvnej strane pred odstúpením od tejto Zmluvy.
8.5 Ak táto Zmluva neustanovuje inak, komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou sa uskutočňuje faxom, telefonicky
alebo e-mailom, s účinnosťou odo dňa doručenia druhej Zmluvnej strane. 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 bodom 8.6 tohto článku, a to doporučene alebo do vlastných rúk
alebo osobne proti podpisu. Za doručenú sa písomnosť považuje aj vtedy, ak adresát túto písomnosť
neprevzal. Za deň doručenia sa vtedy považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti adresátom alebo deň,
kedy došlo ku vráteniu písomnosti odosielateľovi.
8.6 Zmluvné strany sú povinné navzájom sa písomne informovať o zmenách ich údajov uvedených v tejto
Zmluve.
IX. Spoločné a záverečné ustanovenia
9.1 Vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán bližšie nešpecifikované v tejto Zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými a účinnými na území SR.
9.2 Skôr než Zmluvné strany iniciujú súdne konanie, budú sa snažiť vyriešiť akýkoľvek spor diskusiou, rokovaním
a mimosúdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu sú príslušné o tomto spore rozhodnúť príslušné
všeobecné slovenské súdy.
9.3 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.
9.4 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, každý z nich s právnymi účinkami originálu, pričom
Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Poskytovateľ jedno vyhotovenie.
9.5 Túto Zmluvu možno meniť a/alebo dopĺňať výlučne iba v písomnej podobe a to vo forme dodatkov
odsúhlasených a podpísaných oboma Zmluvnými stranami.
9.6 Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné podľa platných
a účinných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podľa platných
a účinných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude neúčinné iba v rozsahu tejto
nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú i naďalej záväzné a v plnom
rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti budú Zmluvné strany v dobrej
viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu jej
zámerov z hľadiska tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti.
9.7 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že táto Zmluva
vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu a že nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, na znak čoho Zmluvu podpísali.
V Bratislave, dňa_________

V Bratislave, dňa___________

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

Úrad podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu
Mgr. Patrik Krauspe, vedúci úradu

PricewaterhouseCoopers Advisory, s.r.o.
Ivo Doležal, konateľ

