Millennium 000, spol. s r. o.
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35781271, IČ DPH: SK2020222446, WEB: www.millennium000.sk

Zmluva o poskytovaní služieb technickej
podpory Millennium Care č. 2012/M000/XXX
Millennium 000, spol. s r. o.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Millennium 000, spol. s r. o.
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35781271, IČ DPH: SK2020222446, WEB: www.millennium000.sk

Poskytovateľ
Millennium 000, spol. s r. o.
Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava 2
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka
21072/B
Tel. č.: 02/59 100 300
Fax: 02/59 100 333
E-mail: mail@millennium000.sk
IČO: 35781271
IČ DPH: SK2020222446
Bankový ústav: Tatrabanka, a. s., Bratislava
Číslo účtu:
V zastúpení: Jan Simon, konateľ
(v ďalšom texte ako „Poskytovateľ“)

Objednávateľ
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
P.O.BOX 82
817 82 Bratislava
Tel. č.: 02-5958 1111
Fax: 02-5249 8042
E-mail: podatelna@mfsr.sk

IČO: 00151742
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Bankový ústav: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000001400/8180
V zastúpení: PaedDr. Ingrid Šikulajová, vedúca služobného úradu
(v ďalšom texte ako „Objednávateľ“)
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Zmluvné strany sa v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka dohodli na uzatvorení
tejto zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care v nasledovnom znení (ďalej
len „zmluva“):

1

Slovník pojmov
1.1 Aplikácia – dielo, pre ktoré sa poskytujú služby technickej podpory Millennium Care podľa
tejto zmluvy, vytvorené Poskytovateľom pre Objednávateľa na základe:
a)

tejto zmluvy;

b)

zmluvy o dielo na vytvorenie intranetovej aplikácie zo dňa 30.6.2006 uzatvorenej
medzi zmluvnými stranami.

1.2 Akceptačný proces – proces, v priebehu ktorého je Objednávateľom posúdená funkčnosť
zmien a inovácií Aplikácie v súlade so záväznou požiadavkou na zmenu predloženou
Objednávateľom v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
1.3 Akceptačný protokol – dokument podpísaný obidvoma zmluvnými stranami potvrdzujúci
ukončenie akceptačného procesu a prevzatie výsledku služieb poskytnutých podľa tejto
zmluvy Objednávateľom.
1.4 Autorský zákon – zákon NR SR č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
1.5 Dedikovanie ľudských zdrojov – pridelenie poverených ľudských zdrojov Poskytovateľa,
ktoré participovali počas priebehu vývoja Aplikácie alebo boli zaškolení do Funkčnej
a Technickej špecifikácie projektu.
1.6 Funkčná špecifikácia – dokument, ktorý popisuje Aplikáciu najmä z funkčného hľadiska.
1.7 IS Intranetu – súbor aplikácií a databáz tvoriacich navonok Informačný systém Intranetu
Ministerstva financií Slovenskej republiky.
1.8 Nezhoda – odchýlka resp. nesúlad s Funkčnou alebo Technickou špecifikáciou, spôsobujúca
neplnenie funkcií dodávanej Aplikácie.
1.9 Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.
1.10 Používateľská podpora – konzultácie a súvisiace poradenstvo pre koncových používateľov
Aplikácie súvisiace s jej používaním a funkčnosťou, ktoré Poskytovateľ poskytol v súlade
s touto zmluvou.
1.11 Pracovný deň – pracovný deň podľa kalendára platného pre Slovenskú republiku.
1.12 Pracovná doba – pracovné dni od 8.00 hod. do 17.00 hod.
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1.13 Preberací protokol – dokument podpísaný obidvoma zmluvnými stranami potvrdzujúci
zrealizovanie služieb poskytnutých podľa tejto zmluvy.
1.14 Prevádzkové prostredie – technické prostredie, v ktorom Objednávateľ používa Aplikáciu
pre svoju činnosť.
1.15 Projekt – súbor prác a služieb poskytovaných Poskytovateľom Objednávateľovi podľa tejto
zmluvy v rámci poskytovania technickej podpory, so špecifikovaným a schváleným
rozsahom prác a časovým plánom.
1.16 Projektohodina (PH) – jednotka pracovnej kapacity Poskytovateľa zodpovedajúca práci
jedného člena projektového tímu Poskytovateľa po dobu jednej hodiny.
1.17 Projektodeň (PD) – jednotka pracovnej kapacity Poskytovateľa zodpovedajúca práci
jedného člena projektového tímu Poskytovateľa po dobu jedného dňa (zodpovedá ôsmim
projektohodinám).
1.18 Projektový tím – tím pracovníkov Poskytovateľa realizujúci práce a služby objednané
Objednávateľom na Aplikácii.
1.19 Systém riadenia obsahu – samostatný softvér použitý na vývoj a správu web stránok
a intranetových aplikácií poskytnutý objednávateľovi na používanie, na základe podmienok
uvedených v Licenčnej zmluve, ktorá je jeho súčasťou.
1.20 Technická špecifikácia – dokument, ktorý detailne definuje technické riešenie
vymedzených funkčných vlastností Aplikácie a výsledkov služieb poskytnutých podľa tejto
zmluvy vyplývajúcich z Funkčnej špecifikácie.
1.21 Technické prostredie – súhrn hardwarových a softwarových prostriedkov Objednávateľa
vytvárajúcich podmienky pre poskytnutie služieb podľa tejto zmluvy.
1.22 Testovacie prostredie – technické prostredie, v ktorom si Objednávateľ overuje vlastnosti
Aplikácie a výsledkov služieb poskytnutých podľa tejto zmluvy.
1.23 Výkaz stavu Aplikácie – podrobný zoznam všetkých prijatých požiadaviek na zmenu
Aplikácie, zapracovaných zmien, operatívnych zásahov, poskytnutej telefonickej podpory
a ostatných vykonaných činností pracovníkov Poskytovateľa pre Objednávateľa počas
definovaného časového obdobia.
1.24 Vývojové prostredie – technické prostredie v sídle Poskytovateľa, v ktorom Poskytovateľ
vyvíja Aplikáciu a overuje jej vlastnosti.
1.25 Reakčný čas - Časový interval od okamihu od vznesenia reakcie Objednávateľa až po
reakciu Poskytovateľa. Odpoveď môže byť potvrdenie chyby, volanie späť alebo e-mailová
správa.
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1.26 Doba vyriešenia - Časový interval, kedy je systém vrátený do bezpečnej a stabilnej
prevádzky

2

Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je dodávka služieb technickej podpory pre „Informačný systém
Intranetu MFSR – Intranet spoločnosti, HelpDesk s databázou znalostí a Aplikáciu pre
Správu pracovných skupín“ v trvaní 24 mesiacov od účinnosti zmluvy, zahŕňajúcej služby
súvisiace s ďalším vývojom a úpravami aplikácií, používateľskú podporu a konzultácie,
operatívne zásahy, a ďalšie služby súvisiace s prevádzkou a vývojom aplikácií. Predmetom
tejto zmluvy je aj záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi služby technickej
podpory Millennium Care (ďalej len „Služby“), súvisiace s prevádzkou a ďalším vývojom
Aplikácie „Informačný systém Intranetu MFSR“ (ďalej len „Aplikácia“) na základe
písomných alebo elektronicky zasielaných požiadaviek na zmenu a objednávok zo strany
Objednávateľa a za podmienok definovaných v tejto zmluve. Služby technickej podpory
v sebe zahŕňajú tieto činnosti:
a)

služby súvisiace s ďalším vývojom a úpravami Aplikácie;

b)

používateľská podpora a konzultácie;

c)

operatívne zásahy;

d)

ďalšie služby.

2.2 Služby súvisiace s ďalším vývojom a úpravami Aplikácie:

2.3

a)

realizácia nových požiadaviek – vývoj a implementácia novej funkčnosti, nových
modulov alebo zmien Aplikácie podľa schválenej Technickej špecifikácie projektu;

b)

vytváranie inštalačného balíka Aplikácie spolu s popisom inštalácie;

c)

príprava, vytváranie a udržiavanie používateľskej dokumentácie, projektovej
dokumentácie a ostatných potrebných školiacich materiálov. Používateľská
dokumentácia, projektová dokumentácia a ostatné potrebné školiace materiály budú
vyhotovené v slovenskom jazyku.

d)

Implementácia nových serverových komponentov a funkcionalít.

Používateľská podpora a konzultácie:
a)

používateľská podpora, poradenstvo a poskytovanie konzultácii týkajúcich
sa existujúceho riešenia, jeho zmien, inovácií, všeobecnej problematiky informačných
technológií a business riešení;

b)

školenie používateľov Aplikácie – nové, resp. pravidelné školenia.

2.4 Operatívne zásahy:
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a)

výkony operatívnych zásahov týkajúcich sa Aplikácie v mieste sídla Objednávateľa
alebo na inom mieste, na ktorom sa Objednávateľ a Poskytovateľ dohodnú.

2.5 Ďalšie služby:
a)

odborná komunikácia so zamestnancami Objednávateľa, týkajúca sa prevádzky
Aplikácie v prevádzkovom prostredí alebo odborná komunikácia so spoločnosťami,
na zariadeniach ktorých bude Aplikácia prevádzkovaná so súhlasom Objednávateľa;

b)

vytváranie podrobného výkazu stavu Aplikácie,

c)

zabezpečenie prístupu do internetového centra technickej podpory On-line Care
Poskytovateľa prostredníctvom rozhrania internetového prehliadača

2.6 Objednávateľ sa zaväzuje ním objednané a riadne vykonané plnenie podľa predmetu tejto
zmluvy prevziať v čase dohodnutom v tejto zmluve (článok 3) a zaplatiť za plnenie cenu
podľa článku 5.

3

Doba plnenia
3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje zrealizovať Služby podľa bodu 2.2 tejto zmluvy v termínoch
dohodnutých zmluvnými stranami v schválenom časovom harmonograme a podľa
podmienok stanovených v tejto zmluve.
3.2 Doba, počas ktorej bude Aplikácia alebo jej časť podľa predmetu tejto zmluvy
v akceptačnom procese, sa do záväzného časového harmonogramu nezapočítava resp.
o túto dobu sa časový harmonogram posunie.
3.3 Služby podľa bodov 2.3, 2.4 a 2.5 sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať priebežne po dobu
účinnosti tejto zmluvy, spôsobom podľa tejto zmluvy (článok 7).
3.4 Pre dodržanie doby plnenia zo strany Poskytovateľa je nevyhnutné poskytnutie riadnej
a včasnej súčinnosti Objednávateľa (článok 11).
3.5 Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti podľa predchádzajúceho bodu
nie je Poskytovateľ v omeškaní so splnením svojho záväzku.
3.6 V prípade omeškania Objednávateľa s platením cien alebo ich častí podľa tejto zmluvy
je Poskytovateľ oprávnený po predchádzajúcom písomnom upozornení Objednávateľa
a uplynutí ním stanovenej náhradnej lehoty, ktorá však nebude kratšia ako 30 dní,
pozastaviť poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy, pokiaľ nedôjde k úhrade všetkých
splatných a neuhradených pohľadávok zo strany Objednávateľa, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak, pričom Poskytovateľ nemá nárok na uhradenie neoprávnene
vyfakturovaných plnení.
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3.7 Ak dôjde k oprávnenému zastaveniu prác podľa vyššie uvedených bodov tohto článku tejto
zmluvy, má Poskytovateľ nárok na úhradu účelne a preukázateľne vynaložených nákladov,
ktoré mu vznikli v súvislosti so zastavením a následným obnovením prác. Poskytovateľ
je oprávnený ich vyfakturovať Objednávateľovi ihneď po tom, ako mu vznikli. Objednávateľ
je povinný ich uhradiť v lehote platnej pre splatnosť faktúry ( bod 6.5).
3.8 Termíny plnenia Poskytovateľa sa predlžujú o dobu zastavenia prác, ako aj o dobu
potrebnú pre obnovenie pozastavených prác Poskytovateľa, ktorá nepresiahne päť
pracovných dní.
3.9 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne poskytnuté Služby v odsúhlasenom skoršom
termíne ponúknutom Poskytovateľom.

4

Miesto plnenia
4.1 Činnosť podľa predmetu tejto zmluvy bude Poskytovateľ vykonávať vo svojich priestoroch,
resp. po vzájomnej písomnej dohode na mieste určenom Objednávateľom, pokiaľ
je to technicky možné.
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Cena poskytovaných služieb
Cenník Služieb technickej podpory podľa tejto zmluvy je uvedený v prílohe č. 1 k tejto
zmluve. Finančný limit tejto zmluvy je stanovený na 55.000,-- EUR bez DPH, 11.000,-- EUR
DPH 20%, 66.000,-- EUR s DPH 20% počas trvania zmluvného vzťahu.
5.1 Cena Služieb podľa bodu 2.2 tejto zmluvy bude stanovená pri každej požiadavke na zmenu
osobitne, v závislosti od druhu a rozsahu objednanej služby, na základe počtu
projektohodín (PH) alebo projektodní (PD) pracovníkov Poskytovateľa uvedených
v Technickej špecifikácii projektu a sadzieb za projektohodinu alebo projektodeň
uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
5.2 Zmluvné strany sa dohodli podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov, že cena za objednané plnenie (definované v článku 2 tejto zmluvy) je stanovená
ako zmluvná cena, vo výške prislúchajúcej zvolenému druhu a rozsahu služieb uvedenom
v príslušnej požiadavke na zmenu a podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.
5.3 Ak v priebehu kalendárneho mesiaca neboli vyčerpané Služby v rozsahu špecifikovanom
touto zmluvou, nie je tým dotknutý nárok Poskytovateľa na úhradu ceny za tieto Služby
v plnej výške v súlade s Prílohou č. 1, tabuľka č. 3.
5.4 Objednávateľ je oprávnený prenášať neminuté projektohodiny (PH) a projektodni (PD)
do nasledujúceho mesiaca, pričom však v jednotlivom mesiaci môže preniesť
do nasledujúceho mesiaca maximálne 100 % mesačného objemu projektohodín (PH)
a projektodní (PD) objednaných podľa tejto zmluvy (ďalej len mesačný paušál).
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Nevyčerpané projektohodiny (PH) a projektodni (PD) nad rámec mesačného paušálu, ktoré
nie je možné uvedeným spôsobom preniesť do ďalšieho mesiaca prepadajú a Objednávateľ
nie je oprávnený požadovať ich poskytnutie v neskoršom období.
5.5 V prípade, že Objednávateľ v rámci kalendárneho mesiaca vyčerpá Služby nad rozsah,
špecifikovaný touto zmluvou, zaväzuje sa uhradiť cenu za tieto služby podľa cenníka
uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

6

Platobné podmienky
6.1 Cena za poskytnuté Služby bude fakturovaná mesačne, pričom faktúra bude zasielaná
na adresu Objednávateľa uvedenú v tejto zmluve.
6.2 Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi uhradiť odmenu za Služby za každý aj začatý
mesiac.
6.3 Skladba faktúrovanej čiastky bude členená v zmysle čl. 2 tejto Zmluvy, a to bežné výdavky
uvedené v odstavcoch 2.3, 2.4 a 2.5. Kapitálové výdavky determinované odstavcom 2.2 v
článku 2.
6.4 Poskytovateľ je oprávnený vystavovať faktúru vo výške dohodnutej ceny vždy v prvý deň
nasledujúceho kalendárneho mesiaca a to na základe Objednávateľom podpísaného
výkazu poskytnutých služieb. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je akceptačný protokol
podpísaný obidvoma zmluvnými stranami a Objednávateľom podpísaný výkaz
poskytnutých služieb.
6.5 Sumu fakturovanú za poskytnuté Služby uhradí Objednávateľ Poskytovateľovi
do 30 kalendárnych dní po obdržaní faktúry. Za uhradenú sa faktúra považuje dňom
doručenia príkazu na úhradu bankovej inštitúcii.
6.6 V prípade, že faktúra neobsahuje určené náležitosti, príp. v nej nie sú uvádzané správne
údaje, môže ju Objednávateľ vrátiť Poskytovateľovi na prepracovanie, najneskôr však
do piatich kalendárnych dní po jej obdržaní a s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo
nesprávnych údajov. V prípade, ak je faktúra vrátená Poskytovateľovi podľa
predchádzajúcej vety dôvodne, pre opätovne doručenú opravenú faktúru plynie nová
lehota splatnosti podľa bodu 6.5 tohto článku.

7

Podmienky poskytovania služieb
7.1 Služby špecifikované v článku 2 tejto zmluvy budú Poskytovateľom poskytované na základe
požiadaviek Objednávateľa, s výnimkou poskytovania aktuálnych verzií Aplikácie.
7.2 Poskytovateľ bude poskytovať Služby podľa odseku 2.2 tejto zmluvy na základe osobitných,
schválených požiadaviek na zmenu alebo požiadaviek o výkon služieb. Každá takáto
požiadavka na zmenu resp. o výkon služieb musí byť zo strany Objednávateľa zapísaná
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v dohodnutej forme podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. V prípade doručenia
požiadavky na zmenu alebo požiadavky o výkon služieb poštou alebo osobne na adresu
Poskytovateľa uvedenú v tejto zmluve, musí byť táto opatrená originálnym podpisom.
Požiadavka môže byť doručená aj elektronicky, následne zaslaná poštou resp. doručená
osobne na adresu poskytovateľa. V prípade doručenia v elektronickej forme musí
byť opatrená elektronickým podpisom. Po prijatí požiadaviek Poskytovateľ v súčinnosti
s Objednávateľom vypracuje Technickú špecifikáciu, časový harmonogram a finančný
rozpočet požadovaného výkonu, ktoré budú Objednávateľovi predložené na schválenie.
Za schválenú sa považuje požiadavka na zmenu alebo požiadavka o výkon služieb, ktorej
Technická špecifikácia, časový harmonogram a finančný rozpočet sú podpísané
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán (uvedené v článku 15).
7.3 Poskytovateľ bude poskytovať Služby podľa bodov 2.3, 2.4 a 2.5 tejto zmluvy na základe
telefonických alebo e–mailových požiadaviek na zmenu resp. o výkon služieb zo strany
Objednávateľa, nahlásených na telefónne číslo alebo e–mailovú adresu uvedené v tejto
zmluve (článok 15). Plnenie Služieb bude následne Objednávateľovi poskytované
Poskytovateľom mesačne v pracovné dni a počas pracovnej doby, počnúc prvým dňom
kalendárneho mesiaca, v rozsahu, spôsobom a v termínoch stanovených v požiadavke
na zmenu alebo o výkon služieb a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
7.4 V závislosti od charakteru a rozsahu požiadaviek na zmenu alebo požiadaviek o výkon
služieb si Poskytovateľ a Objednávateľ môžu dohodnúť komunikáciu v elektronickej forme.
Takáto dohoda musí byť v písomnej forme a podpísaná zodpovednými zástupcami oboch
zmluvných strán, uvedenými v bode 15.4. tejto zmluvy.

8

Odovzdanie a prevzatie služieb
8.1 Pre Služby podľa bodu 2.2 tejto zmluvy sa pod riadnym odovzdaním jednotlivých plnení
a výstupov rozumie sprevádzkovanie Aplikácie v testovacom prostredí, odovzdanie dát,
údajov, dokumentov, štúdií, grafických prác a pod. Zmluvné strany spíšu po odovzdaní
výsledkov týchto Služieb v súlade s touto zmluvou Preberací protokol. Vzor Preberacieho
protokolu tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. Podpísaním preberacieho protokolu
zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán, uvedenými v bode 15.4. tejto zmluvy,
sa začína akceptačný proces.
8.2 Kategorizácia nezhôd:
a)

nezhody kategórie A sú nezhody zabraňujúce riadnemu používaniu výsledkov
poskytnutých Služieb, bránia používateľovi vo vykonávaní základných činností
a ohrozujú jeho prevádzku, uvedené vady nie je možné vyriešiť ani náhradným
riešením;
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b)

nezhody kategórie B sú nezhody, ktoré používateľovi neumožňujú používať výsledky
poskytnutých služieb bez dočasného náhradného riešenia, resp. bez určenia
technologického alebo organizačného pokynu, ale nebránia mu vo vykonávaní
základných činností a neohrozujú prevádzku;

c)

nezhody kategórie C sú nezhody, ktoré neohrozujú použitie výsledkov poskytnutých
služieb, nebránia vo vykonávaní činností a neohrozujú prevádzku.

8.3 Objednávateľ má právo na vykonanie kontroly, predovšetkým z pohľadu funkčnosti, formy
a úplnosti poskytnutých služieb. Akceptácii nebránia drobné nezhody a nedorobky, ktoré
samé ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu výsledkov poskytnutých Služieb
(nezhody kategórie B a C). Služby podľa bodu 2.2 tejto zmluvy sa považujú za riadne
prevzaté a akceptované podpisom Akceptačného protokolu zástupcami oboch zmluvných
strán. Vzor Akceptačného protokolu tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy. V Akceptačnom
protokole budú uvedené všetky nezhody v rámci poskytnutých Služieb, ktoré nemajú
odkladný účinok (nezhody kategórie B a C), vrátane ich klasifikácie a určenia termínu
odstránenia. Podpisom Akceptačného protokolu sa končí akceptačný proces.
8.4 Objednávateľ je povinný riadne poskytnuté Služby prevziať do piatich pracovných dní
od podpísania Preberacieho protokolu, resp. v inej dohodnutej lehote alebo podať
písomnú výzvu na odstránenie nezhôd, ktoré majú na prevzatie poskytnutých Služieb
odkladný účinok (nezhody kategórie A), inak sa považujú za riadne prevzaté a akceptované
a to aj v prípade nepodpísania Akceptačného protokolu zo strany Objednávateľa. Za výzvu
na odstránenie nezhôd s odkladným účinkom (nezhody kategórie A) sa nepovažuje
uvedenie nezhôd v Akceptačnom protokole podľa bodu 8.2.
8.5 V prípade, že Objednávateľ oboznámil Poskytovateľa s nezhodami, ktoré bránia akceptácii,
je Poskytovateľ povinný tieto odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr
však do 5 pracovných dní, ak si zmluvné strany nedohodnú inú lehotu a odovzdať
ich k opätovnému akceptačnému procesu, ktorý sa riadi predchádzajúcimi bodmi tohto
článku. Ak Poskytovateľ nedodrží lehotu, uvedenú v predchádzajúcej vete tohto bodu, má
sa za to, že je v omeškaní s plnením.
8.6 Pre Služby podľa bodov 2.3, 2.4 a 2.5 sa pod riadnym odovzdaním a akceptovaním
jednotlivých plnení rozumie schválenie Preberacieho protokolu (príloha č. 3)
Objednávateľom. Súčasťou Preberacieho protokolu je výkaz poskytnutých služieb.
8.7 V závislosti od charakteru a rozsahu objednaného plnenia sa Poskytovateľ a Objednávateľ
môžu dohodnúť na inej forme odovzdania a schválenia poskytnutých Služieb. Takáto
dohoda musí byť v písomnej forme a podpísaná oboma zmluvnými stranami.
8.8 Vlastníctvo k prípadnému novému dielu, ktoré vzniklo pri plnení tejto zmluvy,
ako aj vlastníctvo k novovytvorenej súčasti Aplikácie, prejde na Objednávateľa po uhradení
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celej sumy za s tým súvisiace poskytnuté Služby. V prípade, že nové dielo, prípadne
novovytvorená súčasť Aplikácie podlieha samostatným licenčným podmienkam,
Poskytovateľ túto skutočnosť uvedie v Akceptačnom protokole.

9

Kvalita poskytovaných služieb, záruka za akosť, zodpovednosť
za škody
9.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby podľa predmetu tejto zmluvy riadne, včas,
s odbornou starostlivosťou a v kvalite zodpovedajúcej účelu tejto zmluvy, príslušným
právnym predpisom a záväzným technickým normám.
9.2 V prípade, že sa funkčnosť Aplikácie nebude zhodovať s požiadavkami Objednávateľa
definovanými v Technickej špecifikácii, Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť nezhody
na vlastné náklady, v čo najkratšom technicky možnom čase po písomnej výzve
Objednávateľa na odstránenie vád.
9.3 Za nezhody spôsobené chybne dodanými materiálmi alebo informáciami Objednávateľom,
nenesie Poskytovateľ zodpovednosť, pokiaľ na tieto chyby alebo nedostatky Objednávateľa
upozornil a on na ich použití napriek upozorneniu Poskytovateľa trval.
9.4 Poskytovateľ poskytuje na plnenia a služby dodané podľa tejto zmluvy záruku v dĺžke 24
mesiacov odo dňa akceptácie jednotlivých plnení a služieb.
9.5 Objednávateľ nie je oprávnený nijakým spôsobom zasahovať do zdrojového kódu Aplikácie
bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa. V prípade akéhokoľvek neautorizovaného
zásahu do Aplikácie stráca Objednávateľ záruku za akosť. Za neautorizovaný zásah sa
pritom považuje akýkoľvek zásah do zdrojových kódov Aplikácie vykonaný bez súhlasu
Poskytovateľa. Za súhlas je považovaný doručený elektronický alebo písomný dokument
opatrený elektronickým resp. originálnym podpisom.
9.6 Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane vo vzťahu
k tejto zmluve, zodpovednosť za škody sa bude riadiť a spravovať podľa § 373 a nasl.
Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
9.7 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za škody, ktorých vznik nemohla predvídať.

10 Povinnosti Poskytovateľa
10.1 Poskytovateľ je povinný poskytovať Služby podľa článku 2 tejto zmluvy po dobu účinnosti
zmluvy v nasledujúcom rozsahu:
a)

Poskytovateľ Služby poskytuje počas pracovnej doby s výnimkou prípadov, kedy
sa Objednávateľ a Poskytovateľ dohodnú na inom čase plnenia, a to na základe
písomnej požiadavky Objednávateľa, podpísanej zodpovednými zástupcami
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uvedenými v bode č. 15.4. tejto zmluvy , pričom v tejto požiadavke sa vymedzí aj
rozsah Služieb poskytovaných mimo pracovnú dobu, prípadne aj doba, po ktorú sa
Služby budú poskytovať mimo pracovnú dobu. Cena Služieb mimo bežnú pracovnú
dobu je zakalkulovaná do finančného limitu tejto zmluvy.
b)

Služby poskytované prostredníctvom internetového centra technickej podpory
Poskytovateľ poskytuje nepretržite.

c)

Poskytovateľ garantuje začiatok výkonu Služieb uvedených v článku 2 tejto zmluvy
v závislosti od objednaného plnenia a zvoleného balíka služieb Millennium Care.
Najneskorší začiatok výkonu jednotlivej služby je presne stanovený a uvedený
v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

10.2 Poskytovateľ na základe písomných požiadaviek na zmenu zo strany Objednávateľa
vypracuje v súčinnosti s Objednávateľom Technickú špecifikáciu, ktorá presne vymedzí
plánovaný rozsah prác na Aplikácii a poskytne ju na schválenie Objednávateľovi. Súčasťou
Technickej špecifikácie je aj stanovenie začiatku práce projektového tímu, počet a druh
projektodní (PD) a predpokladaný termín ukončenia prác. Poskytovateľ vypracuje znenie
Technickej špecifikácie bez zbytočného odkladu po tom, ako obdrží všetky nevyhnutné
informácie a podklady od Objednávateľa v prípade, ak má Objednávateľ predplatenú
službu, ktorá mu garantuje takéto vypracovanie. V opačnom prípade Poskytovateľ
vypracuje znenie Technickej špecifikácie podľa svojich časových možností, najneskôr však
do 15 dní od zadania požiadavky.
10.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že nepoužije riešenia, ktorých autorom je objednávateľ v iných
aplikáciách alebo informačných systémoch pre tretie strany, bez jeho predchádzajúceho
písomného súhlasu. K navrhovaným jedinečným riešeniam má objednávateľ autorské
práva v zmysle autorského zákona, ktoré nemôžu byť použité poskytovateľom alebo ním
postúpené na tretie osoby bez súhlasu objednávateľa.
10.4 Pokiaľ zhotoviteľ použije na dielčie dodávky predmetu zmluvy ďalších čiastkových
dodávateľov, ktorí sú právnickými osobami (ďalej len subdodávatelia) za bezvadnosť
poskytnutých služieb zodpovedá tak, ako keby ich poskytoval sám. Zoznam týchto
subdodávateľov tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. V prípade, že niektorý zo
subdodávateľov nie je v okamihu podpisu zmluvy známy a vstúpi do procesu v priebehu
plnenia predmetu zmluvy, musí byť tento subdodávateľ odsúhlasený formou dodatku
k zmluve.
10.5 Nositeľom majetkových práv je výlučne poskytovateľ. V prípade uplatnenia si nárokov
objednávateľa vyplývajúcich zo zodpovednosti poskytovateľa za vady diela, nie je možné
si ich uplatňovať priamo u autorov alebo subdodávateľov. Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že
má vysporiadané všetky majetkové práva s autormi diela a subdodávateľmi. V prípade, ak
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sa ukáže toto vyhlásenie ako nepravdivé, poskytovateľ znáša všetku škodu, ktorú
v dôsledku nepravdivosti svojho vyhlásenia spôsobil objednávateľovi.
10.6 Pokiaľ zhotoviteľ nedodrží dohodnutý záväzok v bode 10.4 tohto článku, považuje sa to za
závažné porušenie zmluvných podmienok. Objednávateľ je oprávnený vyúčtovať zmluvnú
pokutu vo výške 20% ceny poskytnutej služby. Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu
započítať a z tohto dôvodu krátiť dohodnutú cenu služby (vyplatiť zhotoviteľovi dohodnutú
cenu služby zníženú o 20%). Objednávateľ je oprávnený dohodnutú zmluvnú pokutu vo
výške 20% vyúčtovať zhotoviteľovi aj počas poskytovania služby, ak dodatočne zistí, že
zhotoviteľ porušil dohodnutý záväzok v bode 10.4 tohto článku.
10.7 Poskytovateľ zaručuje, že ním poskytované Služby zodpovedajú jeho najvyšším poznatkom
v danej problematike.
10.8 Poskytovateľ sa zaručuje, že do aplikácie nezabuduje škodlivý kód (tzv. backdoors a pod.),
ktorým by bolo možné aplikáciu teraz i v budúcnosti zneužiť.

11 Povinnosti Objednávateľa
11.1 Objednávateľ je povinný poskytovať Poskytovateľovi súčinnosť v nasledujúcom rozsahu:
a)

Odovzdať Poskytovateľovi všetky potrebné materiály a informácie v dohodnutých
termínoch a dohodnutej kvalite. Ak materiály dodané Objednávateľom
nie sú v zodpovedajúcej kvalite a Poskytovateľovi by vznikli dodatočné náklady
na ich úpravu, Poskytovateľ na túto skutočnosť Objednávateľa písomne upozorní
a vyzve ho na bezodkladné doplnenie. Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi všetky
preukázateľné náklady spojené s úpravou materiálov do vyhovujúcej podoby alebo
dodá materiály v dohodnutej kvalite v čo najkratšom technicky možnom čase.

b)

Schváliť Technickú špecifikáciu, resp. dodať Poskytovateľovi všetky pripomienky
k nej v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 5 pracovných dní
od predloženia Technickej špecifikácie. Ak po dodaní Technickej špecifikácie
Objednávateľ túto neschváli, resp. neposkytne Poskytovateľovi všetky svoje
pripomienky do 5 pracovných dní odo dňa obdržania Technickej špecifikácie,
je Poskytovateľ oprávnený jednostranne stanoviť nový termín začiatku práce
projektového tímu v súlade s jeho možnosťami.

c)

Poskytnúť potrebnú súčinnosť Poskytovateľovi počas schvaľovacieho a akceptačného
procesu ukončených prác alebo ucelenej časti podliehajúcej schvaľovaciemu konaniu
v súlade s článkom 8 tejto zmluvy.

d)

V prípade nevyhnutnosti práce na Aplikácii podľa predmetu tejto zmluvy v mieste
určenom Objednávateľom, poskytnúť Poskytovateľovi nevyhnutnú súčinnosť, najmä
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zabezpečiť vhodné Technické prostredie, pri dodržaní podmienok stanovených
bezpečnostnou politikou informačných systémov Objednávateľa.

12 Autorské a majetkové práva
12.1 Na každé autorské dielo, vytvorené výhradne v rámci plnenia tejto zmluvy
poskytovateľom, udeľuje poskytovateľ (bod 8.8 tejto zmluvy) objednávateľovi
bezodplatne ku dňu podpisu akceptačného alebo preberacieho protokolu ohľadom
plnenia, ktorého je také dielo súčasťou a úhrady ceny za plnenie, ktorého súčasťou je
takéto autorské dielo (rozhodujúci je okamih, ktorý nastane neskôr), časovo
neobmedzenú (po dobu právnej ochrany majetkových práv trvajúcu), nevýhradnú licenciu
na akékoľvek použitie takého autorského diela ako celku i jeho jednotlivých častí v
neobmedzenom rozsahu, ktorý, pre zamedzenie pochybností, zahŕňa právo jeho
kopírovania, prekladania, prispôsobovania, modifikovania, upravovania, distribuovania,
dekompilácie, publikovania a začleňovania do iných diel, a to ako objednávateľom osobne,
tak aj osobami ním poverenými s tým, že pokiaľ je to potrebné, taká licencia zahŕňa aj
výslovný súhlas na udelenie sublicencie na používanie diela pre akékoľvek tretie osoby
v rámci rezortu objednávateľa, či na prevedenie takej licencie na tretie osoby v rámci
rezortu objednávateľa Poskytovateľ bude pred podpisom akceptačného alebo
preberacieho protokolu povinný dodať objednávateľovi na základe jeho žiadosti
najaktuálnejšiu verziu komentovaných zdrojových kódov a dátového modulu diela, na
ktoré sa vzťahuje licencia podľa predchádzajúcej vety, s tým, že objednávateľ bude
oprávnený tieto bez akéhokoľvek časového a vecného obmedzenia použiť (vrátane
možnosti ich dekompilácie a akýchkoľvek iných spôsobov úpravy).
12.2 Poskytovateľ vyhlasuje, a zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že k
jednotlivým plneniam (vrátane ich akýchkoľvek súčastí zahŕňajúcich tiež software)
dodaným alebo poskytnutým poskytovateľom objednávateľovi podľa tejto zmluvy na
základe licencií udelených poskytovateľovi tretími osobami, ktoré k nim majú a/alebo
vykonávajú autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného
vlastníctva, poskytovateľ udeľuje objednávateľovi právo na ich používanie
objednávateľom v súlade, v rozsahu, spôsobom a za ďalších podmienok, za ktorých boli
tieto plnenia dodané/poskytnuté poskytovateľovi príslušnou z takých tretích osôb, ako sú
také licenčné podmienky špecifikované v prílohe tejto zmluvy.
12.3 V prípade, že akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov poskytovateľa a/alebo
subdodávateľov, bude mať akýkoľvek oprávnený nárok proti objednávateľovi z titulu
porušenia jej autorských práv a/alebo práv priemyselného a/alebo iného duševného
vlastníctva alebo akékoľvek iné nároky v akejkoľvek súvislosti s plnením poskytnutým
poskytovateľom podľa tejto zmluvy, poskytovateľ sa zaväzuje:
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a) bezodkladne obstarať na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej osoby
súhlas na používanie jednotlivých plnení dodaných, poskytnutých, vykonaných
a/alebo vytvorených poskytovateľom, subdodávateľom alebo tretími osobami pre
objednávateľa, alebo upraviť jednotlivé plnenie(a) dodané, poskytnuté, vykonané
a/alebo vytvorené poskytovateľom, subdodávateľom alebo tretími osobami pre
objednávateľa tak, aby už ďalej neporušovali autorské práva a/alebo práva
priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva tretej osoby, alebo nahradiť
jednotlivé plnenie(a) dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené
poskytovateľom, subdodávateľom alebo tretími osobami pre objednávateľa
rovnakými alebo aspoň takými plneniami, ktoré majú aspoň podstatne podobné
kvalitatívne, operačné a technické parametre a funkčnosti, alebo, ak sa jedná
o plnenie poskytnuté na základe licencie tretej osoby, taký nárok vyriešiť v súlade
s tým, čo pre taký prípad stanovujú jej licenčné podmienky uvedené v tejto zmluve,
a ak ich niet, tak v súlade s týmito podmienkami; a
b) poskytnúť objednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť akékoľvek a
všetky náklady a výdavky, ktoré vznikli/vzniknú objednávateľovi v súvislosti s
uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby; a
c) nahradiť objednávateľovi akúkoľvek a všetku škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v
dôsledku uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez
akéhokoľvek obmedzenia.
Objednávateľ sa však zaväzuje, že o každom nároku vznesenom takou treťou osobou
v zmysle horeuvedeného bude bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa, bude
v súvislosti s takým nárokom postupovať podľa primeraných pokynov poskytovateľa a tak,
aby sa predišlo vzniku a prípadne zvýšeniu škôd, nevykoná smerom k takej tretej osobe
žiaden úkon, v dôsledku ktorého by sa jej postavenie v súvislosti s takým uplatnením
nároku zlepšilo, a poskytovateľovi vystaví a bude po potrebnú dobu udržiavať v platnosti
prevoditeľnú plnú moc potrebnú na to, aby sa poskytovateľ mohol za objednávateľa
účinne takému nároku brániť a s takou treťou osobou o urovnaní sporu rokovať, a aj inak
postupovať tak, ako je to potrebné v záujme ochrany práv oboch strán.

12.4. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek poskytovateľom neautorizovanú zmenu
diela vykonanú objednávateľom alebo treťou osobou poverenou objednávateľom.
Poskytovateľ môže vykonať autorizáciu zmien vykonaných inou osobou ako platenú službu
uvedenú v bode 2.2 tejto zmluvy a za podmienok stanovených touto zmluvou pre takýto
druh služby. Cena za poskytnutie týchto služieb je zakalkulovaná vo finančnom limite tejto
zmluvy.
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13 Sankcie za neplnenie záväzkov
13.1 V prípade omeškania Poskytovateľa s riadnym ukončením a odovzdaním objednaného
plnenia alebo inej služby poskytovanej podľa tejto zmluvy, vrátane omeškania
s odstránením vád, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Poskytovateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty objednaného plnenia alebo inej služby, s ukončením
a odovzdaním ktorej je Poskytovateľ v omeškaní a to za každý aj začatý deň omeškania,
max. však do výšky 20 % z hodnoty objednaného plnenia alebo inej služby, s ukončením
ktorej je Poskytovateľ v omeškaní. V prípade, ak si Objednávateľ zmluvnú pokutu voči
Poskytovateľovi uplatní, je Poskytovateľ povinný túto uhradiť v lehote platnej pre splatnosť
faktúry (bod 6.5).
13.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou splatnej faktúry je Poskytovateľ oprávnený
uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň
omeškania, max. však do výšky 20 % z hodnoty vyfakturovaného plnenia alebo inej služby.
V prípade, ak si Poskytovateľ úrok z omeškania uplatní, je Objednávateľ povinný tento
uhradiť v lehote platnej pre splatnosť faktúry (bod 6.5).

14 Ochrana informácií
14.1 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o obsahu tejto zmluvy, okolnostiach,
ktoré k nej viedli, ako aj všetkých skutočnostiach súvisiacich s touto zmluvou, s výnimkou
tých skutočností a údajov, ktoré v súvislosti s plnením tejto zmluvy sú a budú prístupné
tretím osobám a to bez zavinenia niektorej zo zmluvných strán.
14.2 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy berú na vedomie, že za dôverné informácie
sa považujú všetky skutočnosti a informácie tvoriace predmet obchodného tajomstva
v zmysle § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ďalej
tiež informácie jednoznačne a preukázateľne označené druhou stranou za dôverné. V tejto
súvislosti Poskytovateľ označuje ako predmet obchodného tajomstva informácie uvedené v
technických špecifikáciách a funkčných špecifikáciách. V prípade porušenia obchodného
tajomstva ktoroukoľvek Zmluvnou stranou je tento povinný okrem náhrady škody, ktorá
tým Poskytovateľovi vznikne, uhradiť Poskytovateľovi aj zmluvnú pokutu vo výške 3 500,–
Eur.
14.3 Bez dotknutia skôr uvedených ustanovení, dôvernými informáciami sú aj akékoľvek
informácie verejne neprístupné, technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré niektorá
strana tejto Zmluvy označí ako dôverné, alebo s ktorými sa má nakladať, vzhľadom
na okolnosti známe druhej strane pri poskytnutí informácií, ako s dôvernými alebo
akékoľvek informácie, z povahy ktorých je pochopiteľné pre akúkoľvek osobu,
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že sú dôverné. Dôverné informácie sú aj akékoľvek technické, obchodné alebo komerčné
informácie, špecifikácie, plány, náčrty, modely, vzorky, dáta, počítačové programy, softvér,
alebo dokumentácia v akejkoľvek podobe, či už zachytené hmotne alebo ústne poskytnuté,
ako aj informácie prijaté od inej osoby ako je zmluvná strana, pokiaľ je táto osoba
zaviazaná nimi nakladať ako s dôvernými. Za dôverné informácie sa považujú aj informácie
o pomeroch jednej alebo druhej zo zmluvných strán, jej produktoch, procesoch
a výkonoch. V záujme predchádzania sporom o povahe informácií sa zmluvné strany
dohodli, že v prípade pochybnosti sa informácia má považovať za dôvernú, okrem povinne
zverejnenej zmluvy a jej príloh.
14.4 Tento záväzok zachovávania mlčanlivosti platí i po ukončení platnosti tejto zmluvy. Od tejto
povinnosti môže byť zmluvná strana oslobodená len v prípade, ak tak ustanovuje právny
predpis alebo písomným vyhlásením druhej zmluvnej strany. Povinnosť mlčanlivosti
prechádza aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
14.5 Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú, že informácie o druhej zmluvnej strane, ktoré podliehajú
režimu mlčanlivosti podľa tohto článku, budú chrániť aspoň v takom rozsahu ako keby išlo
o informácie ich vlastné a zaväzujú sa v rovnakom rozsahu zaviazať mlčanlivosťou svoje
organizačné zložky, riadiacich zamestnancov alebo zamestnancov, ktorí sa dostanú
s takýmito informáciami do styku, pričom za porušenie povinnosti týchto osôb každá
zo zmluvných strán zodpovedá v plnom rozsahu.
14.6 Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa tohto článku sa nepovažuje:
a)

poskytnutie informácií tretím osobám, ktoré majú majetkovú účasť v niektorej
zo zmluvných strán, pričom tieto osoby musia byť vždy vopred informované
o povinnostiach mlčanlivosti a písomne zaviazané k dodržiavaniu povinnosti
mlčanlivosti;

b)

poskytnutie informácií po písomnom súhlase druhej strany advokátom, či iným tretím
osobám, ktoré sú podľa zákona viazané povinnosťou mlčanlivosti, pričom tieto osoby
musia byť vopred informované o povinnostiach mlčanlivosti a zaviazané povinnosťou
mlčanlivosti;

c)

poskytnutie informácií v prípade vyslovenia predchádzajúceho písomného súhlasu
druhej zmluvnej strany k sprístupneniu jednotlivej informácie chránenej povinnosťou
mlčanlivosti;

d)

poskytnutie zmluvy pre účely súdneho konania;

e)

poskytnutie informácií po písomnom súhlase druhej strany, ktoré je zmluvná strana
povinná oznámiť na základe platného právneho predpisu SR;
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f)

sprístupnenie informácie, ktoré je Objednávateľ povinný sprístupniť podľa zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).
Poskytovateľ súčasne Objednávateľovi udeľuje súhlas so zverejnením textu tejto
zmluvy a jej príloh na internetových stránkach Objednávateľa a tiež v Centrálnom
registri zmlúv .

14.7 Poskytovateľ je povinný všetky informácie a dokumenty o Objednávateľovi, ktoré získa
v súvislosti s činnosťami vykonávanými pre Objednávateľa, uchovávať v tajnosti
a neposkytnúť ich tretím osobám. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť plnenie povinnosti
mlčanlivosti osôb plniacich jeho úlohy v súlade s § 18 ods. 3 zák. č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

15 Spoločné ustanovenia
15.1 Pre potreby tejto zmluvy sa stanovujú nasledovné adresy pre komunikáciu na strane
Poskytovateľa:
a)

Millennium 000, spol. s r. o.
Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava
Tel: 02/59 100 300
Fax: 02/59 100 333
E-mail: mail@millennium000.sk

15.2 Pre potreby tejto zmluvy sa stanovujú nasledovné adresy pre komunikáciu na strane
Objednávateľa:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
P.O. Box 82
817 82 Bratislava
15.3 Kontaktné údaje v ods. 14.1 a 14.2 je možné meniť písomným oznámením, preukázateľne
doručeným druhej zmluvnej strane.
15.4 Zodpovednými zástupcami, ktorí sú oprávnení rokovať a rozhodovať vo veci plnenia tejto
zmluvy sú:
a)

za Poskytovateľa: Eva Szarkova, projektový manažér
(eva.szarkova@millennium000.sk)

b)

za Objednávateľa: Henrik Brinkáč, projektový manažér
(henrik.brinkac@mfsr.sk)
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15.5 V odôvodnených prípadoch môžu zmluvné strany zmeniť zodpovedného zástupcu
písomným oznámením, preukázateľne doručeným druhej zmluvnej strane.
15.6 Zodpovednými osobami oprávnenými k zmenám tejto Zmluvy sú štatutárne orgány oboch
zmluvných strán alebo nimi splnomocnení zástupcovia.
15.7 Pre počítanie času platí, že lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po uskutočnení úkonu,
ktorý je pre začiatok jej plynutia rozhodujúci.
15.8 V prípade bezdôvodného nepodpísania Preberacieho alebo Akceptačného protokolu
(článok 8) je zmluvná strana, ktorá ho bezdôvodne nepodpíše, povinná nahradiť druhej
zmluvnej strane všetku škodu, ktorá jej tým vznikne. Celková výška náhrady škody bude
maximálne vo výške objednaného plnenia.

16 Záverečné ustanovenia
16.1 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, uzatvorenou na základe § 269 ods. 2
Obchodného zákonníka a jej prípadnými dodatkami sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka (najmä § 536 a nasl.), Občianskeho zákonníka, Autorského zákona
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
16.2 Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie vyplývajúce z tejto zmluvy ukázalo ako neplatné
či nevymáhateľné alebo sa takým počas trvania účinnosti tejto zmluvy stalo, nemá taká
skutočnosť vplyv na ostatné ustanovenia, ak nestanoví inak donucujúce ustanovenie
zákona.
16.3 Všetky spory a prípady nejasností, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami týkajúce
sa právnych vzťahov definovaných v tejto zmluve a jej prípadných dodatkov budú v záujme
predchádzaniu súdnych sporov najskôr riešené rokovaním zmluvných strán. V prípade,
že nedôjde k dohode zmluvných strán, bude spor predložený na rozhodnutie vecne
alebo miestne príslušnému súdu SR.
16.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne a že rozumejú jej obsahu, ktorý
zodpovedá ich vôli. Rovnako vyhlasujú, že zmluvu neuzatvárajú pod nátlakom, v tiesni,
ani za jednostranne nevýhodných podmienok.
16.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri
zmlúv. Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu
zmluvy, podľa toho, čo nastane skôr. Zmluvu nie je možné predĺžiť dodatkom alebo
uzatvorením novej zmluvy .
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16.6 Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť, ak dôjde k podstatnému
porušeniu tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, pričom odstúpenie od zmluvy sa riadi
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
16.7 Pokiaľ by došlo k odstúpeniu zmluvy v priebehu poskytovaných Služieb, Objednávateľ
je povinný uhradiť alikvótnu časť ceny za skutočne zrealizované Služby a Poskytovateľ
je povinný odovzdať výsledok zrealizovaných Služieb pre Objednávateľa na základe tejto
zmluvy tak, aby nedošlo k zníženiu hodnoty tohto výsledku, či k inej škode na strane
Objednávateľa.
16.8 Všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov budú považované
za platné len vtedy, ak budú vykonané vo forme číslovaných dodatkov a budú podpísané
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
16.9 Táto zmluva bola vypracovaná v štyroch rovnopisoch, v slovenskom jazyku, z ktorých každá
zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.

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

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

Millennium 000, spol. s r. o.

Slovenská republika - Ministerstvo financií SR

Ján Simon - konateľ

PaedDr. Ingrid Šikulajová
vedúca služobného úradu

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka
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Príloha č. 1

Cenník služieb technickej podpory Millennium Care

Balík služieb
Poskytovanie služieb v rámci balíka je viazané na uzavretie zmluvy o technickej podpore. Cena
všetkých poskytovaných služieb a zrealizovaných požiadaviek bude stanovená na základe hodinových
sadzieb jednotlivých pracovníkov Poskytovateľa.

Sadzby za projektohodiny pracovných rolí

Tabuľka č.1

Popis služby v balíku

Sadzba za 1PH
bez DPH

Sadzba
DPH 20%

Sadzba za 1
PH s DPH

Projektový manažér

53,25 €

10,65 €

63,90 €

Konzultant

53,25 €

10,65 €

63,90 €

Analytik

45,00 €

9,00 €

54,00 €

Programátor

45,00 €

9,00 €

54,00 €

UX, IX grafický dizajnér

45,00 €

9,00 €

54,00 €

CRM konzultant

53,25 €

10,65 €

63,90 €

V prípade realizácie štandardných požiadaviek na vývoj Aplikácie, ako aj v prípade operatívnych
zásahov v rámci podpory Aplikácie je minimálna jednotka čerpania práce pracovníkov Poskytovateľa
stanovená na 0,5 PH.
Pozn. č. 1: V prípade operatívnych zásahov a v prípade výkonov pracovnej činnosti mimo pracovnú
dobu sa základné sadzby pre jednotlivé pracovné role vynásobia koeficientom 2. (Operatívny zásah
definujeme ako nutnosť začiatku práce pracovníka poskytovateľa do 1 pracovnej hodiny od
telefonickej alebo e-mailovej výzvy na realizáciu výkonu zo strany Objednávateľa.)

Poradenstvo a konzultácie

Tabuľka č. 2

Služba
1 prijatý telefonický hovor alebo odpoveď na 1 e-mailovú správu
1 osobné stretnutie za prítomnosti 1 pracovníka Poskytovateľa

Hodnota
0,5 PH
Pozri pozn. č. 2
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Pozn. č. 2: Cena za osobnú konzultáciu bude fakturovaná na základe hodinových sadzieb pracovníkov
Poskytovateľa - priamych účastníkov stretnutia.

Minimálny rozsah a cena mesačne poskytovaných služieb

Tabuľka č. 3

Mesačná platba
bez DPH

Sadzba
DPH 20%

Vyčlenenie pracovníka Poskytovateľa, Konzultanta, v rozsahu 6
hodín mesačne pre účely telefonickej a e-mailovej konzultácie
požiadaviek Objednávateľa s cieľom zabezpečenia začiatku prác na
štandardných požiadavkách do 10 pracovných hodín a s cieľom
zabezpečenia začiatku prác vzťahujúcich sa k Operatívnemu zásahu
do 1 pracovnej hodiny v prípade telefonickej podpory a e-mailovej
podpory (Podpora riešenia OnLine)

500,00 €

100,00 €

600,00 €

Zasielanie pravidelných výkazov poskytnutých služieb (1 x mesačne)

35,00 €

7,00 €

42,00 €

1 125,00 €

225,00 €

1 350,00 €

1 660,00 €

332,00 €

1 992,00 €

Popis služby v balíku

Alokované projektohodiny pracovníkov Poskytovateľa
(programátor) v rozsahu 25 PH (projekto-hodín)

Mesačná
platba s DPH
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Príloha č. 2

Požiadavka na zmenu (o výkon služieb)
Poskytovateľ:

Objednávateľ:

Millennium 000, spol. s r. o.
Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava
Tel. č.: 02/59 100 300
Fax: 02/59 100 333
E-mail: mail@millennium000.sk
IČO: 35781271
IČ DPH: SK 2020222446

Znenie požiadavky na zmenu
Súvisiaca zmluva:
Požadovaný dátum splnenia:
Prílohy:
Kontaktná osoba:
Text požiadavky:

Dátum vystavenia:

Vystavil:

Dátum prijatia:

Prijal:
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Príloha č. 3

Preberací protokol
Poskytovateľ:

Objednávateľ:

Millennium 000, spol. s r. o.
Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava
Tel. č.: 02/59 100 300
Fax: 02/59 100 333
E-mail: mail@millennium000.sk
IČO: 35781271
IČ DPH: SK 2020222446

Projekt: Názov projektu
Zmluva: Číslo zmluvy
Predmet prevzatia:
Vypíše sa typ služby, odovzdávaná etapa, odovzdávané inštalačné média a pod.
Objednávateľ svojím podpisom potvrdzuje prevzatie vyššie uvedených služieb v plnom rozsahu
a v súlade so Zmluvou č. RRRR/M000/XXXX.

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

Dátum:

Dátum:

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

Pečiatka a podpis

Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory
Millennium Care č. RRRR/M000/21XX

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

Pečiatka a podpis

Millennium 000, spol. s r. o.
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35781271, IČ DPH: SK2020222446, WEB: www.millennium000.sk

Príloha č. 4

Akceptačný protokol
Poskytovateľ:

Objednávateľ:

Millennium 000, spol. s r. o.
Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava
Tel. č.: 02/59 100 300
Fax: 02/59 100 333
E-mail: mail@millennium000.sk
IČO: 35781271
IČ DPH: SK 2020222446

Projekt: Názov projektu
Zmluva: Číslo zmluvy
Predmet dodania:
Vypíše sa predmet dodania v súlade so zmluvou

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

Meno Priezvisko, funkcia
Dátum:

Meno Priezvisko, funkcia
Dátum:

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

Pečiatka a podpis

Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory
Millennium Care č. RRRR/M000/21XX

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

Pečiatka a podpis

