č. spisu: 15962/2019-M_OPTP
č. záznamu: 42413/2019

DODATOK Č. 4
K ZMLUVE O DIELO A LINCENČNEJ ZMLUVE
č. spisu: 8901/2016-M_OPTP, č. záznamu: 9433/2016 uzatvorenej dňa 28.07.2016 v zmysle
ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a
§ 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
(ďalej len „Dodatok č.4“)

Článok 1
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
(ďalej len „Objednávateľ “)

1.2. Zhotoviteľ:

Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ pre DPH:
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava
Ing. Jozef V a n č o
generálny tajomník služobného úradu
Štátna pokladnica
xxxxxxxxxxx
00681156

TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.
Drobného 29,
844 07 Bratislava
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 6288/B, deň zápisu: 20. 12. 1993
Ing. Géza M i h á l y, CSc.
konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
31364381
SK2020343996

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej každý aj ako „zmluvná strana" a spoločne ako „zmluvné strany").

1.3 V súlade s článkom XI. bod 6 Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy č. spisu: 8901/2016-M_OPTP,
č. záznamu: 9433/2016 uzatvorenej dňa 28.07.2016 v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991
zb. Obchodný zákonník v platnom znení a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
zmenenú a doplnenú Dodatkom č. 1 zo dňa 30.09.2016, Dodatkom č. 2 zo dňa 11.05.2017 a
Dodatkom č. 3 zo dňa 27.06.2018 (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 1
písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na
uzatvorení tohto Dodatku č. 4 k predmetnej zmluve s nasledovným znením:
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Článok 2
Predmet dodatku
2.1 Pôvodné znenie čl. V. bod 1 zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým bodom, ktorý znie:
1.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za realizáciu diela, t.j. za realizáciu úloh
a odovzdanie výstupov uvedených v tejto zmluve, cenu vo výške podľa nasledujúcej vety. Cena
za vykonanie celého predmetu zmluvy predstavuje na roky 2016 – 2019 sumu vo výške 7 260
588,00 EUR bez DPH (slovom sedemmiliónovdvestošesdesiattisícpäťstoosemdesiatosem EUR
a nula centov) a vo výške 8 712 705,60 EUR s DPH (slovom osemmiliónovsedemstodvanásťtisícsedemstopäť EUR a šesťdesiat centov). Cena za predmet zmluvy v jednotlivých
rokoch je nasledovná:
Rok
Cena bez DPH

2016
1 021 655,00

2017
1 499 315,00

2018
1 638 295,00

2019
3 101 323,00

2.2 Pôvodné znenie čl. VI. bod 1 zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým bodom, ktorý znie:
1.

Dohodnutú cenu za predmet zmluvy uvedenú v čl. V. tejto zmluvy bude Objednávateľ uhrádzať
v prospech účtu Zhotoviteľa nasledovne:
Za práce a výkony

v období
do 31. marca
do 30. júna
do 30. septembra
do 31. októbra
do 23. decembra
Spolu v € bez DPH
Spolu v € s DPH

Rok
2016
300 960,00
86 860,00
633 835,00
1 021 655,00
1 225 986,00

2017
300 955,00
300 955,00
300 955,00
97 200,00
499 250,00
1 499 315,00
1 799 178,00

2018
331 855,00
300 955,00
389 035,00
97 200,00
519 250,00
1 638 295,00
1 965 954,00

2019
320 955,00
320 955,00
320 955,00
502 208,00
1 636 250,00
3 101 323,00
3 721 587,60

2.3 V prílohe č. 1 zmluvy „Bližšia špecifikácia predmetu zmluvy o dielo“ v časti „V rámci
zabezpečenia ďalšieho vývoja a prevádzkovania Informačného systému o cene práce“, t.j.
do prvej tabuľky uvedenej v prílohe č. 1, sa za písmeno p) dopĺňa nové písmeno q) a nové
písmeno r), ktoré znejú:
q) v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 252/2018
Z. z. z 5. septembra 2018, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého
ročníka stredných škôl, Uznesením vlády SR č. 461 zo dňa 10. októbra 2018 k návrhu Akčného plánu
inteligentného priemyslu SR a záväzkom MPSVR SR ako člena Digitálnej koalície zo dňa 14. februára
2019 zabezpečiť komplexný elektronický systém na sledovanie uplatnenia absolventov VŠ a SŠ na trhu
práce, vrátane metodologických a technologických postupov spracovania veľkých súborov informácií
(Big Data) potrebných pre sledovanie kariérnej cesty absolventov stredných a vysokých škôl, ako aj o
absolventoch odchádzajúcich do zahraničia a dobrovoľne nezamestnaných, zabezpečenia analytického
vyhodnotenia kariérnej cesty absolventov stredných a vysokých škôl a diseminácie výsledkov.
r) v súlade s aktuálnymi ustanoveniami Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov rozšírenie vstupnej vety rezortného informačného systému ISCP o položky súvisiace
s vyplácaním nepravidelných odmien, konkrétne 13. a 14. plat zamestnanca, a položky súvisiace
s vyplácaním príplatkov za prácu v sobotu, v nedeľu a za nočnú prácu, príplatky za prácu vo sviatok a
položku Stupeň náročnosti práce, nevyhnutné pre zabezpečenie súhrnných ročných analýz o využívaní a
vývoji vyplácania nepravidelných odmien, konkrétne 13. a 14. plat zamestnanca a vyššie uvedených
príplatkov.
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2.4 Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú týmto Dodatkom č. 4 nedotknuté.

Článok 3
Záverečné ustanovenia
3.1 Dodatok č. 4 podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3.2 Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv.
3.3 Dodatok č. 4 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy .
3.4 Dodatok č. 4 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, dva rovnopisy dostane poskytovateľ a štyri
rovnopisy dostane objednávateľ.
3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 4 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym
účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité,
slobodné a zrozumiteľné, že tento Dodatok č. 4 nebol uzatvorený pod nátlakom, v tiesni, ani za
nápadne nevýhodných podmienok, a že podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku
č. 4 a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

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

…………………………………..........……
Ing. Géza M I H Á L Y, CSc.
konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti
TREXIMA Bratislava

…………………………………..........……
Ing. Jozef V A N Č O
generálny tajomník služobného úradu
MPSVR SR
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