Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákormíka v znení
neskorších predpisov apodľa § 3 ods. l a 4 zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Článok I
Zmluvné strany

1. Objednávatel':

Úrad priemyselného vlastníctva SR
Sídlo:
Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Mgr. Ľuboš KNOTH, predseda
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000060734/8180
IČO:
30810787

(ďalej len "Objednávatel'" alebo "ÚPV SR")

2.

Zhotoviteľ:

DWC Slovakia a.s.
Sídlo/Miesto podnikania: Mlynské N ivy 71, 821 05 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Ing. Josef LORD, predseda
predstavenstva
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s .
Číslo účtu:
2623030271/1100
IČO:
35918501
DIČ:
2021942307
lČ DPH:
SK2021942307

Registrácia:

(ďalej

len "Zhotovi tel'" alebo

Spol. zapísaná v Obchodnom registri:
Okr. súd Bratislava I, odd.: Sa,
vložka Č. 4134/B

spoločne

len "Zmluvné strany")

Článok II
Preambula

1.

Objednávateľ

ako vereJny obstarávateľ dňa 01103/2013 vyhlásil oznámením
Č. 3319-MDS, zverejneným vo Vestníku verejného obstarávania Č. 43/2013
verejné obstarávanie (postupom súťažného dialógu) na predmet zákazky:
Elektronické služby ÚPV SR (ďalej len "Verejné obstarávanie").

2.

Na základe vyhodnotenia ponúk vo Verejnom obstarávaní bola vybraná ponuka
Zhotovitel'a ako ponuka úspešného uchádzača. Vzh!'adom na túto skutočnosť
a predloženú ponuku Zhotovitel'a sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade
s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu.

3.

Neoddelitel'nú

súčasť

tejto Zmluvy tvoria tieto prílohy:

3.1. príloha Č. l, ktorá obsahuje Všeobecné podmienky Zmluvy, ktoré sú pre
Zmluvné strany záväzné ( ďalej len "Príloha č. 1"),

3.2. príloha č. 2, ktorá obsahuje opis predmetu zákazky, ktorý bol prílohou
č.l Záverečného informatívneho dokumentu - Súťažných podkladov
použitých vo Verejnom obstarávaní (ďalej len "Príloha č. 2" alebo
"Súťažné podklady"),
3.3. príloha č. 3, ktorá obsahuje záväzný štruktúrovaný rozpočet Zmluvy
spolu s určením jednotkových cien pre plnenie definované v opise
predmetu zákazky (ďalej len "Príloha č. 3"),
3.4. príloha č. 4, ktorá obsahuje určenie Oprávnených osôb (ďalej len
"Príloha č. 4") a
3.5. príloha č. 5, ktorá obsahuje Harmonogram plnenia - fakturačné míľniky
(ďalej len "Príloha č. 5").
4.

Táto Zmluva má prednosť pred ustanoveniami Prílohy č. l a v prípade
akýchkoľvek rozporov medzi obsahom tej to Zmluvy a Prílohy č. l, platia
prednostne ustanovenia tejto Zmluvy. Ak sa úprava v tejto Zmluve nenachádza,
platí úprava v Prílohe č. l.

5.

Zhotoviteľ

6.

Objednávateľ

týmto prehlasuje, že je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť
záväzky z nej vyplývajúce.

týmto prehlasuje, že je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť
záväzky z nej vyplývajúce.
Článok III
Účel a predmet zmluvy

1.

Základným

účelom

tejto Zmluvy je

1.1. zavedenie pohodlných a plne sofistikovaných elektronických služieb
ÚPV SR, ktoré zabezpečia občanomJpodnikatel'om komfortné
vybavovanie agendy priemyselného vlastníctva,
1.2. vybudovanie
vlastníctva a

integrovaného

informačného

systému

priemyselného

1.3. zaistenie používania elektronických služieb ÚPV SR v kontexte
slovenského eGovemmentu podľa NKIVS a SIVS a to všetko
1.4. s cieľom

zjednodušenia,
zrýchlenia
a zefektívnenia
styku
občana/podnikateľa pri vybavovaní agendy priemyselného vlastníctva.

2.

Predmetom tejto Zmluvy je zavedenie nových elektronických služieb ÚPV SR,
dodávka vymedzeného okruhu hardvéru a S W licencií, súvisiacich
so zavedením týchto služieb ako aj intergrácia na existujúce IS prevádzkované
ÚPV SR. Predmetom zákazky je aj poskytnutie služby údržby a prevádzkovej
podpory nových služieb ako aj novo dodaného informačného systému ÚPV SR,
ako aj poskytnutie služby podporných aktivít súvisiacich s projektovým
riadením, finančným riadením a publicitou a informovanosťou o projekte.
Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje dodať Objednávateľovi nasledujúce
tovary a služby:
2.1. Vypracovanie analýzy Pôvodného IS

Objednávateľa

a dizajnu nového IS

Objednávateľa,

2.2. Obstaranie a nasadenie HW a S W licencii,
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2.3. Vytvorenie a implementácia technického riešenia IS Objednávatel'a,
2.4. Testovanie IS Objednávateľa,
2.5. Nasadenie IS

Objednávateľa,

2.6. Podporné aktivity zahŕňajúce externý manažment (projektový
a finančný) projektu "Elektronické služby ÚPV SR" a publicitu
a infonnovanosť o projekte,
2.7. Služby

údržby

a prevádzkovej

podpory

infonnačného

systému

Objednávateľa sú špecifikované v osobitnej zmluve na poskytovanie

servisných služieb, ktorú uzavrú Zmluvné strany (ďalej len "Servisné
služby").
3.

Plnenia uvedené v bode 2.1. až 2.6. sú bližšie špecifikované v prílohe Č. 2 tejto
Zmluvy. Špecifikáciu a podmienky poskytovania Servisných služieb podl'a
bodu 2.7., ktoré nie sú uvedené v tejto Zmluve, Zmluvné strany dohodnú
v osobitnej zmluve, ktorú Zmluvné strany uzatvoria súčasne s touto Zmluvou
a ktorá nadobudne účinnosť dňom finálneho odovzdania a finálnej akceptácie
diela ako celku.

4.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi

nevyhnutnú súčinnosť
(vrátane všetkých informácií potrebných na poskytnutie plnenia podľa tejto
Zmluvy) a uhradiť mu za poskytnuté plnenie cenu dohodnutú v tejto Zmluve.

s.

Záväzku Zhotovitel'a
Objednávateľa zaplatiť

podľa

bodu 2 tohto článku
Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

zodpovedá záväzok

Článok IV
Cena
1.

Objednávateľ

sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas poskytnuté
plnenie odplatu/cenu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a jej príloh.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za všetky plnenia Zmluvy predstavuje
2737 585 EUR bez DPH, t.j. 3 285 102 EUR s DPH vo výške 20% DPH.
Jednotkové ceny a záväzný štruktúrovaný rozpočet ceny za poskytovanie
plnenia podľa tejto Zmluvy je súčasťou Prílohy č. 3 tejto Zmluvy a je pre
Zmluvné strany záväzný.

3.

V prípade, ak dôjde k zmene DPH v zmysle platných právnych predpisov, bez
ohľadu na bod 2 tohto článku bude Zhotoviteľ ako platitel' DPH ku všetkým
cenám podľa tejto Zmluvy pripočítavať DPH vo výške podľa právnych
predpisov platných v danom čase.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že cenu podľa bodu 2. tohto článku v sume
3 285 102 EUR uhrádza Objednávateľ z prostriedkov Operačného programu
Infonnatizácia spoločnosti (OPIS), prioritná os 1, ktoré budú Objednávateľovi
poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, uzavretej medzi
Objednávateľom a Poskytovatel'om nenávratného finančného prostriedku (ďalej
len "NFP") zo dňa 18/12/2012. Zmluvné strany sa dohodli, že splnenie
povinnosti Objednávateľa uhradiť cenu je v rozsahu podl'a prvej vety
podmienená získaním prostriedkov na jej úhradu Objednávatel'om podľa
Zmluvy o poskytnutí NFP. Objednávateľ je však povinný uhradiť cenu plnenia
najneskôr do šesťdesiat (60) dní odo dňa obdržania vecne a fonnálne správnej
faktúry doručenej Objednávatel'ovi zo strany Zhotoviteľa. Zhotoviteľ berie na
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vedomie, že poskytnuté plnenie je financované z prostriedkov Európskej únie
a z rozpočtu Slovenskej republiky a že administrácia platieb je časovo náročná
a zároveň súhlasí a vyhlasuje, že dohodnutá lehota splatnosti nie je v hrubom
nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy.
5.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že finančné prostriedky, ktorými bude uhrádzaná
cena za dodané služby, sú tvorené z prostriedkov Európskej únie a rozpočtu
Slovenskej republiky. Zhotoviteľ sa zaväzuje formou písomného dodatku k tejto
Zmluve pristúpiť na zmenu dohodnutej ceny v prípade, ak niektorý
z poskytovateľov finančných prostriedkov uplatní právo na vykonanie fmančnej
opravy v zmysle článku 98 nariadenia Rady (ES) 1083/2006, ktorým sa
ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde. Vykonanie finančnej opravy
sa môže týkať len nezrealizovaných záväzkov tejto Zmluvy. Rovnako je
Zhotoviteľ povinný pristúpiť na zmenu ustanovení Zmluvy vyvolanú niektorým
z poskytovateľov finančných prostriedkov v prípade, ak sa zmeny budú týkať
nerealizovaných častí tejto Zmluvy.

6.

V prípade, ak z dôvodu na strane Zhotoviteľa nedôjde k uzatvoreniu dodatku
podľa bodu 5 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy
odstúpiť bez ohl'adu na znenie článku XI alalebo znenie Všeobecných
podmienok Zmluvy v prílohe č. 1.
Článok V
Doba a miesto plnenia

1.

Zhotoviteľ

sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi plnenia podľa článku III bod
2.1. až 2.6 . tejto Zmluvy špecifikované v prílohe č. 2 najneskôr do 28.
februára 2015 a Servisné služby počas šest'desiat (60) mesiacov od účinnosti
Servisnej zmluvy.

2.

Každé omeškanie s poskytnutím súčinnosti zo strany Objednávateľa bude
znamenať zodpovedajúci posun termínu začiatku , resp. ukončenia poskytovania
plnení zo strany Zhotoviteľa. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s poskytnutím
svojho plnenia v prípade omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti
podľa tejto Zmluvy.

3.

Zhotoviteľ

4.

Vlastníctvo k plneniu Zmluvy podľa článku III bod 2.2. tejto Zmluvy prechádza
na Objednávateľa momentom prevzatia plnenia Zmluvy. Nebezpečenstvo škody
na plnení Zmluvy prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa prevzatím
plnenia Zmluvy v mieste plnenia.

5.

Zhotoviteľ aspoň sedem (7) pracovných dní vopred oznámi Objednávateľovi

sa zaväzuje poskytovať plnenie podľa tejto Zmluvy v sídle
Objednávatel'a, ak táto Zmluva neustanovuje inak alebo ak nie je medzi
Zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak. Zhotoviteľ je oprávnený
zhotoviť akékoľvek dielo alebo jeho časť na základe tejto Zmluvy na
akomkoľvek inom mieste.

čas

6.

dodania plnenia podľa článku III bod 2.2. tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ zabezpečí také balenie plnenia Zmluvy podľa článku III bod 2.2.
tejto Zmluvy, ktoré je nevyhnutné na to, aby sa zabránilo jeho zničeniu alebo
poškodeniu počas prepravy do miesta plnenia.
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7.

Obal, označenie a priložená dok,umentácia k plneniu Zmluvy podl'a článku III
bod 2.2. tejto Zmluvy musia splňať požiadavky výslovne určené v súťažných
podkladoch a ponuke Zhotoviteľa.

8.

Projektový koordinátor Objednávateľa podpíše akceptačný alebo odovzdávací
protokol pre plnenia predmetu Zmluvy podľa článku III bod 2.l. až bod 2.5.
tejto Zmluvy. Akceptačný protokol bude podpísaný výlučne za predpokladu, že
vykonaná kontrola a testovanie preukáže plnú funkčnosť odovzdaných plnení
poskytnutých na základe tejto Zmluvy. Plná funkčnosť je definovaná ako stav,
pri ktorom nie sú identifikované žiadne vady.

9.

koordinátor priebežne
kontroluje, vyhodnocuje
a písomne
Projektový
odsúhlasuje plnenie predmetu Zmluvy podľa článku III bod 2.6 tejto Zmluvy.

10.

manazer Zhotoviteľa riadi administratívne · a organizacne
zabezpečenie implementácie projektu, jeho monitorovanie, komunikuje s RO,
dodávateľmi, sleduje plnenie harmonogramu projektu, zabezpečuje dokumenty
požadované RO a poskytuje súčinnosť projektovému kooordinátorovi.

ll.

Finančný manažér zabezpečuje finančné riadenie projektu (žiadosti o platbu),
kontrolu rozpočtu projektu a jeho súladu s účtovnými dokladmi, kontrolu
podpornej účtovnej dokumentácie, poskytuje poradenstvo pri definovaní
oprávnených výdavkov.

12.

V rámci

Projektový

Aktivity publicita a

informovanosť

zabezpečuje

Zhotoviteľ

pre

Objednávateľa aktivity uvedené v Rozpočte projektu (Príloha F.6 Žiadosti

o nenávratný

finančný

príspevok).

Článok VI
Riadiaci výbor
1.

Riadiaci výbor má minimálne päť (5) členov. Nadpolovičnú väčšinu členov
Riadiaceho výboru menuje Objednávateľ a zvyšok členov Riadiaceho výboru
menuje Zhotoviteľ. Počet členov Riadiaceho výboru musí byt' nepárny. Osoby
menované za členov Riadiaceho výboru si vzájomne oznámia Zmluvné strany
písomne do desať (lO) dní od uzavretia tejto Zmluvy. Akúkoľvek zmenu
v osobe člena Riadiaceho výboru, je Zmluvná strana povinná písomne oznámiť
druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu.

2.

Riadiaci výbor zvoláva Objednávateľ alebo Zhotoviteľ podľa potreby,
minimálne však zasadá vždy v prvý pracovný deň v každom kalendárnom
mesiaci alebo v pravidelných termínoch na základe rozhodnutia Riadiaceho
výboru. Na zasadnutí Riadiaceho výboru jeho členovia diskutujú o otázkach
týkajúcich sa tejto Zmluvy. Projektový koordinátor Objednávateľa alebo
Projektový manažér Zhotoviteľa je v mimoriadnych prípadoch oprávnený
zvolať Riadiaci výbor, pričom Riadiaci výbor zasadne naj neskôr do desať (10)
dní od doručenia písomnej výzvy druhej Zmluvnej strane.

3.

Zmluvné strany sa za účelom flexibilného plnenia v zmysle tejto Zmluvy
dohodli, že Riadiaci výbor zároveň rozhoduje o schválení/neschválení Návrhu
na zmenu predloženého v zmysle článku XI Zmluvy.

4.

Riadiaci výbor je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná
jeho členov. Riadiaci výbor prijíma rozhodnutia na
základe súhlasu nadpolovičnej väčšiny všetkých svojich členov.
nadpolovičná väčšina
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5.

Rozhodnutia Riadiaceho výboru sú pre Zmluvné strany zavazné. Svoje
požiadavky adresuje Riadiaci výbor Zmluvným stranám v písomnej forme
s tým, že na realizáciu požiadaviek Riadiaceho výboru musí byť daná
Zhotoviteľovi primeraná lehota. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa
Riadiaci výbor nerozhodne alebo vznikne rozpor medzi Zmluvnými stranami,
bude ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená vec predložiť nezávislému
expertovi (quality assurance), ktorého rozhodnutie budú obe Zmluvné strany
akceptovať ako záväzné a konečné. Zmluvné strany nezávislého experta
písomne poveria do jedného (1) mesiaca od uzavretia tejto Zmluvy a môžu ho
kedykoľvek vzájomnou dohodou odvolať a poveriť iného. Zmluvné strany
v úvodnej správe uvedenej v článku VII bod l zadefinujú právomoci
a zodpovednosti tohto nezávislého experta. Všetky SUVlSlace náklady
nezávislého experta znáša Zhotoviteľ, ak sa Zmluvné strany písomne
nedohodnú inak.

6.

Ak rozhodnutie Riadiaceho výboru znamená zmenu tejto Zmluvy v rozsahu,
v ktorom je možné Zmluvu meniť bez uzavretia dodatku k tejto Zmluve,
Zmluvné strany súhlasia a berú na vedomie, že za účelom záväznosti
rozhodnutia Riadiaceho výboru nie je nutné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve
a toto Rozhodnutie nadobudne účinky dodatku dňom jeho doručenia obidvom
Zmluvným stranám. Riadiaci výbor však môže k svojmu rozhodnutiu pripojiť
klauzulu o tom, že jeho rozhodnutie musia Zmluvné strany prijať vo forme
dodatku k tejto Zmluve a to v lehote, ktorú určí Riadiaci výbor.
Článok VII
Správy o plnení Zmluvy

1.

Zhotoviteľ predloží projektovému koordinátorovi Objednávateľa a po jeho

akceptácii Riadiacemu výboru úvodnú správu o plnení Zmluvy najneskôr do
jedného (1) mesiaca od uzavretia tejto Zmluvy (ďalej "úvodná správa"), ktorá
obsahuje
a)

sumarizáciu vstupných podmienok pre plnenie Zmluvy,

b)

návrh projektovej metodiky a projektového plánu vypracovaný v súlade
s Prílohou Č . 2 tejto Zmluvy a Metodiky integrácie IS VS vydanej MF
SR 18.9.2013,

c)

definície a riadenie projektu v súlade s metodikou PRINCE 2, alebo jej
ekvivalentom ako aj prílohou Č. 4 výnosu MF SR 312/2010,

d) návrh presného a detailného harmonogramu plnenia Zmluvy,
e)

identifikáciu hlavných úloh a rizík spojených s plnením Zmluvy
a definovanie stratégií pre ich zvládnutie,

t)

zodpovednosti a právomoci nezávislého experta pre Riadiaci výbor.

2.

Obsah úvodnej správy o plnení Zmluvy je pre plnenie tejto Zmluvy záväzný po
jej schválení Riadiacim výborom. Ak Riadiaci výbor úvodnú správu o plnení
Zmluvy neschváli, vráti ju Zhotoviteľovi s pripomienkami na prepracovanie.

3.

Zhotoviteľ smie pokračovať v ďalšom plnení až po schválení úvodnej správy.

4.

Rovnakým spôsobom postupuje Zhotoviteľ po spracovaní analýzy v zmysle
článku III bodu 2.1. tejto Zmluvy, ktorá rovnako podlieha schváleniu
Riadiaceho výboru ako podklad pre ďalšie plnenie tejto Zmluvy.
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5.

Následne po schválení úvodnej správy ako aj analýzy, Zhotoviteľ vypracúva
priebežné správy o plnení Zmluvy (ďalej len "priebežné správy") a konečnú
správy o plnení článku III bodov 2.1. až 2.6. tejto Zmluvy a doručí ich/ju
Objednávateľa
a Riadiacemu
výboru.
projektovému
koordinátorovi
V priebežných správach Zhotoviteľ vždy aktualizuje identifikáciu hlavných
úloh a rizík podľa bodu l písm. e) tohto článku. Zhotoviteľ predloží
projektovému koordinátorvi Objednávateľa na schválenie priebežné správy
počas trvania Zmluvy vždy najmenej raz štvrťročne.

6.

Návrh

7.

Konečná

konečnej

správy bude predložený projektovému koordinátorovi
Objednávateľa najneskôr dňom ukončenia plnenia predmetu Zmluvy podľa
článku III body 2.1. až 2.6, pričom návrh konečnej správy musí byť predložený
najneskôr v deň ukončenia lehoty na splnenie uvedených predmetov Zmluvy.
správa bude

obsahovať

aj:

a)

štúdiu o všetkých dôležitých problémoch a spôsobe ich riešenia, ktoré sa
vyskytli počas plnenia Zmluvy, špecificky počas využívania systému,

b)

odporúčania

Zhotoviteľa

ako sa v budúcnosti

vyhnúť

prípadným

problémom,
c)

akceptačné
a odovzdávacie
protokoly
zo
všetkých dodávok
a akceptačných konaní k plneniu Zmluvy podľa článku III bodov 2.1 . až
2.6.

8.

Návrh konečnej správy, ktorá bude následne odsúhlasená projektovým
koordinátorovi Objednávateľa a následne Riadiacim výborom, bude doručená
Objednávateľovi zo strany Zhotoviteľa najneskôr do tridsať (30) dní po uplynutí
lehoty na plnenie Zmluvy podľa článku III bodov 2.1. až 2.6.

9.

Správy podľa tohto článku predloží projektový koordinátor Objednávateľa po
obdržaní od Zhotoviteľa na posúdenie a schválenie Riadiacemu výboru.
Rozhodnutie Riadiaceho výboru o schválení správ je potvrdením toho, že tieto
správy sú vypracované v súlade so Zmluvou a obsahujú informácie, na základe
ktorých je možné posúdiť plnenie Zmluvy.

10.

Riadiaci výbor je oprávnený správy podľa tohto článku neschváliť iba
v prípade, ak sú spracované v rozpore s touto Zmluvou alebo dohodnutou
projektovou metodikou.

11.

Riadiaci výbor rozhodne o schválení alebo neschválení správ podľa tejto
Zmluvy do pätnásť (15) dní odo dňa doručenia takejto správy. Riadiaci výbor
schváli správy písomným potvrdením o schválení správy, ktoré zašle
Zhotoviteľovi. V prípade, ak správy Riadiaci výbor neschváli , písomne oznámi
Zhotoviteľovi príslušné dôvody a požiada o zmenu alebo dopracovanie
posudzovanej správy. V prípade konečných správ je lehota na ich posúdenie
tridsať (30) dní. Má sa za to, že Riadiaci výbor správy podľa tejto Zmluvy
schválil, ak do štyridsaťpäť (45) dní od doručenia správ výslovne neupovedomí
Zhotoviteľa o výhradách alebo pripomienkach k správam.

12.

Ak Riadiaci výbor schváli správu podľa tejto Zmluvy s podmienkou, že
túto správu alebo dokument pozmení, Riadiaci výbor stanoví lehotu
na uskutočnenie požadovanej zmeny.

Zhotoviteľ

13.

Zhotoviteľ

na požiadanie poskytne Obj ednávateľovi , projektovému
koordinátorovi Objednávateľa alebo osobe, ktorú splnomocní Objednávateľ,
akékoľvek informácie vzťahujúce sa na plnenie Zmluvy.
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14.

Zhotoviteľ

uchováva úplné a presné
účtovné
doklady o plneniach
poskytovaných na základe tejto Zmluvy a pracovné výkazy, pokiaľ ide o služby,
po dobu päť (5) rokov po uhradení konečnej platby Objednávateľom v súlade so
Zmluvou.

Článok VIII
Odovzdanie a akceptácia

1.

Po ukončení realizácie plnenia predmetu Zmluvy alebo jej časti pri jednotlivých
míľnikoch, ktoré vychádzajú z prílohy č . 5 tejto zmluvy, ktoré Riadiaci výbor
aktualizuje a modifikuje podľa priebežného plnenia predmetu zmluvy,
Zhotoviteľ priebežne odovzdá predmet plnenia Zmluvy Objednávateľovi podľa
aktivít uvedených v bodoch 2.1 až 2.6 článku III tejto zmluvy, a to na základe
písomného odovzdávacieho alebo akceptačného protokolu, ktorý podpíšu
zástupcovia obidvoch Zmluvných strán.

2.

Súčasťou odovzdávacieho alebo akceptačného protokolu je vyhlásenie
o dodržaní štandardov pre informačné systémy verejnej správy a súvisiacich
právnych predpisov platných ku dňu podpisu odovzdávacieho alebo
akceptačného protokolu, najmä výnosu MF SR Č . 312/2010 Z. z., formou
podrobného rozpisu splnenia jednotlivých relevantných požiadaviek.

3.

Zhotoviteľ aspoň päť

(5) pracovných dní vopred oznámi Objednávateľovi čas
dodania plnenia, ak táto Zmluva neustanovuje inak alebo sa Zmluvné strany
písomne nedohodli inak. Objednávateľ je povinný zúčastniť sa odovzdania
a prevzatia plnenia, ak je dodržaná lehota uvedená v predchádzajúcej vete alebo
dohodnúť s Zhotoviteľom náhradný termín, ktorý nesmie byť neskôr ako päť
(5) pracovných dní po pôvodne navrhovanom termíne.

4.

V prípade, ak sa podľa fakturačných míľnikov a vzhľadom na charakter plnenia
majú podľa tejto Zmluvy alebo neskoršej dohody Zmluvných strán vykonať
akceptačné testy podľa článkov 8 alebo 9 Prílohy Č. I tejto Zmluvy, Zhotoviteľ
vykoná akceptačné a kontrolné testy.

5.

Projektový koordinátor podpíše samostatný odovzdávací protokol a v prípade,
ak sa vykonávajú aj akceptačné testy, aj akceptačný protokol pre jednotlivé
čiastkové
plnenia predmetu Zmluvy. Akceptačné protokoly podľa
predchádzajúcej vety budú podpísané výlučne za predpokladu, že vykonaná
kontrola a testovanie, podľa Prílohy Č. 1 tejto Zmluvy, preukáže plnú funkčnosť
odovzdaných čiastkových plnení [žiadna vada typu A, žiadnu vadu typu B
a naj viac desať (10) vád typu C]. Vady čiastkových plnení sa budú podľa
závažnosti kvalifikovať rovnako ako vady v zmysle Prílohy Č. l tejto Zmluvy .
Zhotoviteľ je povinný vady odstrániť v súlade s článkom IX bod 5 Zmluvy .

6.

Dielo ako celok sa bude považovať za dokončené a odovzdané a bude možné ho
uviesť do riadnej rutinnej prevádzky až po podpise finálnej Zápisnice
o akceptačnom teste (finálny Akceptačný protokol), v zmysle ktorej žiadna časť
diela podľa výsledku akceptačných testov neobsahuje žiadnu vadu typu A,
žiadnu vadu typu B a najviac desať (lO) vád typu C. Vady popísané vo finálnej
Zápisnici o akceptačnom teste sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehotách
v zmysle Prílohy Č. l.

Článok IX
Zodpovednosť za kvalitu a záručná doba
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1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že plnenie vytvorené a poskytnuté Zhotovitel'om, resp.
jeho časti budú Objednávateľovi dodané v súlade a v rozsahu, v kvalite a za

podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v jej prílohách.
2.

3.

Predmet plnenia Zmluvy, resp. jeho časť má vady, najmä ak predmet plnenia
Zmluvy, resp. jeho časť nebolia zhotovenýlá a dodanýlá Objednávateľovi za
podmienok uvedených v tejto Zmluve alebo v jej prílohách.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia Zmluvy, resp. jeho
v okamihu prevzatia predmetu plnenia Zmluvy, resp. jeho časti , a to aj

časť

v prípade, keď sa vada stane zjavnou (Objednávateľ ju objaví) až po tomto
okamihu (ďalej len "Vada"). Zhotoviteľ nezodpovedá za akúkoľvek inú vadu,
ktorá vznikne na predmete plnenia Zmluvy, resp. jeho časti po okamihu
uvedenom v predchádzaj úcej vete, ak táto vada vznikne v súvislosti s postupom
Objednávateľa (napr. vady, ktoré vzniknú poškodením predmetu plnenia
Zmluvy, resp. jeho časti Objednávateľom, jeho zamestnancom alebo inou
stranou alebo v dôsledku konania Objednávateľa, jeho zamestnanca alebo inej
strany) v zmysle návodu na použitie predmetu plnenia Zmluvy, resp. jeho časti
alebo iných dokladov dodaných Zhotoviteľom .
4.

Ak táto Zmluva neustanovuje inak, Objednávateľ je povinný nahlásiť vadu
Zhotoviteľovi doporučeným listom, faxom, elektronickou poštou alebo iným
preukázateľným spôsobom bezodkladne po tom, čo vadu zistí.

5.

V prípade, ak sa v čase od odovzdania čiastkového plnenia Zmluvy do
konečného odovzdania plnenia v zmysle článku VIII bod 6 tejto Zmluvy,
vyskytnú vady čiastkového plnenia, Zhotoviteľ sa zaväzuje ich odstrániť po
nahlásení Objednávateľovi v nasledovných lehotách:
Reakčná

Typ vady:
Vada A

doba

do 4 pracovných hodín

Doba odstránenia
do 16 pracovných hodín

od nahlásenia vady
Vada B

do 12 pracovných hodín

do 32 pracovných hodín

od nahlásenia vady
do 24 pracovných hodín

Vada C

do 62 pracovných hodín

od nahlásenia vad y
Do doby odstránenia vady sa započítava len čas 08:00 - 16:00 pracovného dňa.
Dni pracovného pokoja a čas od 16:00 do 8:00 sa nezapočítava do doby
odstránenia vady. Do doby odstránenia vady sa nezapočítava čas zdržania
nespôsobený Zhotoviteľom.
Uvedené lehoty sa nevzťahujú na prípadly vád v rámci finálnej akceptácie diela
ako celku v zmysle článku VIII bod 6 Zmluvy. Na takéto vady sa aplikuje
v plnom rozsahu Príloha č. 1 tejto Zmluvy a následne na záručné vady
a Servisné služby ustanovenia Servisnej zmluvy.
6.

Záručná

doba na plnenie v zmysle tejto Zmluvy je v trvaní
mesiacov a začína plynúť nasledovne:
a)

na HW a licencie tretích strán odo
odovzdávacieho protokolu,

dňa

tridsaťšesť

dodania, t.j.

(36)

podpisu
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b) na SW nového informačného systému odo
plnenia v zmysle tejto Zmluvy ako celku.
7.

dňa

finálnej akceptácie

Záručné

vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť v lehotách podľa zmluvy
Servisné služby - SERVICE LEVEL AGREEMENT. Zhotoviteľ na základe
vlastnej úvahy riadne Objednávateľom ohlásenú a zdokumentovanú vadu
v zmysle
bodu
5
ako
aj
zárucnu
vadu
odstráni
s ohľadom na jej povahu bud' zmenou nastavenia systému alebo ponechaním
riešenia (aplikačného programového vybavenia), ktoré danú vadu nevykazuje,
alebo tým, že uvedie spôsob, ako zabrániť pôsobeniu vady .
Článok X
Práva a povinnosti Zmluvných strán

1.

Práva a povinnosti Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sú špecifikované
v Prílohe č. l tejto Zmluvy - Všeobecné podmienky Zmluvy. Zmluvné strany
berú na vedomie, že práva a povinnosti stanovené v Prílohe č. l tejto Zmluvy sú
pre ne v súlade s touto Zmluvou záväzné.

2.

Zhotovite!' sa zaväzuje pri plnení Zmluvy dodržiavať platné a účinné všeobecne
záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, ako aj právne akty EÚ v oblasti
štrukturálnych fondov EÚ a primerane v rozsahu vzťahujúcom sa na
Zhotovitel'a, aj rešpektovať ostatné pravidlá vydané na ich základe (napr.
Systém finančného riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na
programové obdobie 2007-2013, Systém riadenia Štrukturálnych fondov
a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a pod). Zhotovite!' berie
na vedomie a súhlasí s oprávnením Objednávateľa a oprávnených orgánov
v zmysle právnych predpisov SR a EÚ vykonávať kontrolu u Zhotoviteľa,
umožniť vstup do kontrolovaných objektov oprávnenej osobe objednávate!'a
a ostatným orgánom kontroly a auditu zo strany Zhotoviteľa finančných
prostriedkov EÚ (RO, SO/RO), poskytnúť vyžiadanú dokumentáciu od
Zhotoviteľa, zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa,
prijatie nápravných opatrení a definovanie termínov na odstránenie zistených
nedostatkov.
Článok XI
zmluvného

Ukončenie

1.

vzťahu

Zmluvné strany môžu Zmluvu ukončiť výlučne dohodou alebo odstúpením
v zmysle Všeobecných podmienok zmluvy uvedených v Prílohe č. l tejto
Zmluvy.
Článok XII
Zmenové konanie

1.

Predmet plnenia tejto Zmluvy, ako aj z nej vyplývajúci obsah práv a povinností
Zmluvných strán možno meniť na základe návrhu na zmenu, pričom touto
zmenou nemôže dôjsť k podstatnej zmene predmetu plnenia, práv a povinností
a narušeniu ekonomickej rovnováhy Zmluvy v prospech Zhotovite!'a spôsobom,
s ktorým Zmluva nepočíta (ďalej len "Návrh na zmenu").

10

2.

Návrh na zmenu dohodnutého plnenia predmetu Zmluvy moze predložiť
výlučne oprávnená osoba Objednávateľa alebo Zhotoviteľa uvedená v Prílohe
č. 4. Návrh na zmenu sa predkladá na schválenie Riadiacemu výboru.

3.

Projektový koordinátor Objednávateľa a projektový manažér Zhotoviteľa budú
viesť evidenciu doručených Návrhov na zmenu a zabezpečovať rámcové
posúdenie konkrétnej zmeny spolu s predložením návrhu riešenia, najneskôr do
piatich (5) pracovných dní od dátumu prevzatia príslušného Návrhu na zmenu.

4.

Na základe posúdenia Návrhu na zmenu predloží projektový koordinátor
Objednávateľa a projektový manažér Zhotoviteľa stanovisko k vhodnosti,
potrebnosti a realizovateľnosti navrhovaných zmien, spolu s ich finančným
a časovým ocenením, resp. ďalšími predpokladmi ich uskutočnenia. Stanovisko
obsahuje nasledujúcu klasifikáciu navrhovanej zmeny:
realizovať

a)

zmenu je možné
plnenia,

b)

zmenu je možné realizovať bez dopadu na náklady, ale s dopadom na
harmonogram plnenia,

c)

zmenu je možné realizovať, ale s dopadom na náklady plnenia a je
potrebné prijať rozhodnutie o uzavretí dodatku ku Zmluve,

d)

zmenu sa neodporúča

e)

zmenu nie je možné

1)

zmenu nie je možné realizovať v rámci existujúcej Zmluvy, s prípadným
odporúčaním, ako námet pre nový projekt.

bez dopadu na náklady alebo harmonogram

realizovať

realizovať

z nasledovných dôvodov,

z nasledovných dôvodov,

5.

Návrh na zmenu, spolu s posúdením v zmysle vyššie uvedeného v termíne,
predloží projektový koordinátor Objednávateľa a projektový manazer
Zhotoviteľa vždy na najbližšie rokovanie Riadiaceho výboru. Riadiaci výbor
posúdi predložené návrhy a následne rozhodne o ich schválení alebo
neschválení v súlade s článkom Vl Zmluvy.

6.

Nie je možné realizovať také zmeny, ktorých akceptovanie by znamenalo
porušenie pravidiel verejného obstarávania v zmysle príslušných právnych
predpisov alebo iných právnych predpisov platných v SR.
Článok XIII
Záverečné

ustanovenia

1.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými
stranami. Ak to z povahy záväzkov vyplýva, tieto medzi Zmluvnými stranami
pretrvajú aj po uplynutí uvedenej doby , na ktorú je Zmluva uzatvorená.

2.

Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona
č . 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znenÍ. Zmluvné
strany berú na vedomie a súhlasia, že táto Zmluva vrátane všetkých jej súčastí
a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej
republiky. Zverejnenie Zmluvy sa nepovažuje za porušenie ani ohrozenie
obchodného tajomstva a informácie označené v tejto Zmluve ako dôverné
v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné.
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Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
3.

Táto Zmluva zaniká v prípade, ak Zhotoviteľ nepožiada o akúkoľvek platbu
v zmysle Zmluvy v priebehu troch rokov od jej podpisu oboma Zmluvnými
stranami.

4.

Neoddeliteľnú súčasť

tejto Zmluvy tvoria tieto prílohy:

a)

Príloha Č. 1 - Všeobecné podmienky zmluvy,

b)

Príloha Č . 2 - Opis predmetu zákazky,

c)

Príloha

Č.

3 - Záväzný štruktúrovaný

d)

Príloha

Č.

4 - Oprávnené osoby,

e)

Príloha

Č.

5 - Harmonogram plnenia - fakturačné

rozpočet

zmluvy,

míľniky .

5.

Túto Zmluvu je možné meniť očíslovaným písomným dodatkom podpísaným
obidvoma Zmluvnými stranami, okrem prípadov , kedy Zmluva upravuje iný
mechanizmus jej zmeny a doplnenia.

6.

Táto Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých dve (2) kópie obdrží
Zhotoviteľ a štyri (4) kópie Objednávateľ .

7.

Pokiaľ

by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stalo
nespôsobuje to neplatnosť tejto Zmluvy ako celku.

8.

Táto Zmluva vrátane všetkých jej príloh predstavuje úplnú dohodu Zmluvných
strán o predmete tejto Zmluvy.

9.

Práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe tejto Zmluvy, alebo v súvislosti
s touto Zmluvou sa riadia zákonom Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníka
a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10.

Zmluvné strany tejto Zmluvy po jej prečítaní vyhlasujú, že súhlasia s Jej
obsahom a prílohami, ktoré tvoria súčasť tejto Zmluvy . Táto Zmluva bola
uzavretá podľa skutočnej a slobodnej vôle Zmluvných strán.

V Banskej Bystrici, dňa

Za Objednávatel'a:

.

'!II

... ~Mgr. Ľub~Š :i lo'ti~""'"
predse

neplatným,

V Bratislave, dňa ...... . .. _ ~ __
Za Zhotoviteľa :

.......7 Ing . Josef Lord
predseda predstavenstva
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Príloha č. 1
Všeobecné podmienky zmluvy
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VŠEOBECNÉ PODMIENKY ZMLUVY (v texte aj "VPZ")
Článok 1
Článok 2
Článok 3
Článok 4
Článok 5
Článok 6
Článok 7
Článok 8
Článok 9
Článok 10
Článok 11
Článok 12
Článok 13
Článok 14
Článok 15
Článok 16

Oznámenia, správy a písomná komunikácia
Postúpenie
Zmluvy o subdodávke
Organizácia práce
Dodávka Dokumentov
Povinnosti Objednávateľa
Povinnosti Zhotoviteľa
Akceptácia dokumentov
Akceptácia iných diel
Triedenie vád diela
Licenčné podmienky
Zodpovednosť za škodu a okolnosti vylučujúce zodpovednosť
Sankcie
Platobné podmienky
Ukončenie zmluvného vzťahu
Urovnanie sporov
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Článok 1

Oznámenia, správy a písomná komunikácia

1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia druhej Zmluvnej strane
budú doručené na adresy uvedené v záhlaví Zmluvy .
1.2.

Objednávateľ

strane

a

Zhotoviteľ

akúkoľvek

sa zaväzujú bezodkladne
zmenu svojich kontaktných údajov .

oznámiť

druhej Zmluvnej

1.3. Každá správa, súhlas, schválenie alebo rozhodnutie, ktoré sa požadujú na
základe Zmluvy, sa vyhotovia, pokiaľ nie je stanovené inak, v písomnej podobe.
Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie
prijemcu.
1.4.

Písomnosti odoslané druhej Zmluvnej strane na adresu jej sídla uvedenú
v Zmluve alebo neskôr písomne oznámenú, sa považujú za prevzaté druhou
Zmluvnou stranou aj v deň odmietnutia prevzatia zásielky druhou Zmluvnou
stranou vyznačeným poštou a v posledný deň úložnej lehoty zásielky, aj keď si
j u druhá Zmluvná strana neprevzala.

1.5.

Zhotoviteľ

1.6.

Jazyk Zmluvy a celej písomnej komunikácie medzi Objednávateľom
a Zhotoviteľom a tretími osobami alalebo projektovým manažérom je slovenský
jazyk.

oznaml Objednávateľovi pri podpise Zmluvy informácie
k identifikácii bankového účtu, na ktorý má Objednávateľ posielať platby podľa
Zmluvy a aj akúkoľvek zmenu týchto údajov.

1.7. Kontaktné adresy pre písomnú komunikáciu a Oprávnené osoby Zmluvných
strán sú uvedené v Prílohe Č. 4 Zmluvy.
1.8.

Všetky dokumenty a informácie, či už písomné alebo ústne, si Zmluvné strany
poskytujú len na použitie na plnenie Zmluvy. Bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Zhotoviteľa nie je Objednávateľ oprávnený používať tieto dokumenty
a informácie na iné účely ako na účely zákazky realizovanej na základe
Zmluvy.

Článok 2

Postúpenie

2.1.

Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej Zmluvnej strany postúpiť akékoľvek svoje práva alebo
povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu stranu; tým nie je dotknuté
oprávnenie Objednávateľa previesť správu pohľadávok štátu v zmysle
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä § 6 zákona Č.
278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov).

2.2.

V prípade porušenia povinnosti podľa bodu 2.1 ., bude Zmluva o postúpení
zmluvných práv alebo povinností neplatná resp. neúčinná voči druhej Zmluvnej
strane.

2.3.

V prípade porušenia povinnosti podľa bodu 2.1. jednou zo Zmluvných strán, je
druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou
odstúpenia ku dil.u, kedy bolo písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy
doručené druhej Zmluvnej strane.
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Článok 3
3.1.

Zmluvy o subdodávke

Zhotoviteľ

je

oprávnený

plniť

Zmluvu

aj

prostredníctvom

svojich

subdodávateľov.

3.2.

Zhotoviteľ

zodpovedá za plnenie Zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak,
ako keby plnenie realizované na základe takejto Zmluvy realizoval sám.

3.3.

Zhotoviteľ

je

Objednávateľovi

povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo všetkých svojich

subdodávateľov.

3.4.

Pre zamedzenie pochybnosti, ak subdodávateľ Zhotoviteľa vytvorí akékoľvek
autorské dielo, alebo ak má licenčné práva k akémukoľvek autorskému dielu,
ktoré je predmetom plnenia podľa Zmluvy alebo, ak má byť licencia k tomuto
dielu dodaná Objednávateľovi podľa Zmluvy, takéto dielo sa považuje za dielo
tretej strany a všetky licenčné podmienky sa riadia bodom 11.3. VZP.

Článok 4

Organizácia práce

4.1.

Zhotoviteľ

všetky technické a bezpečnostné predpisy,
zároveň zabezpečí poučenie svojich pracovníkov o všeobecných predpisoch
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zodpovedá za nich a znáša prípadné
dôsledky porušenia týchto predpisov. S vnútornými predpismi Objednávateľa
pracovníkov Zhotoviteľa preukázateľne písomne oboznámi Objednávateľ.
Zhotoviteľ je povinný riadiť sa pokynmi osoby zodpovednej za informačnú
bezpečnosť menovanú Objednávateľom.

4.2.

V prípade, ak v areáli patriacom Objednávateľovi dôjde k pracovnému úrazu
pracovníka Zhotoviteľa z dôvodu porušenia technických a bezpečnostných
predpisov, s ktorými bol oboznámený Objednávateľom, zodpovedá v plnom
rozsahu za následky výlučne Zhotoviteľ.

4.3.

Pracovníci Zhotoviteľa sú povirulí dodržiavať zásady všeobecnej spôsobilosti
tretích osôb vstupujúcich do priestorov Objednávateľa a iné interné predpisy
o výkone a podmienkach prác dodávateľských organizácií, s ktorými budú
vopred preukázateľne písomne oboznámení Objednávateľom.

Článok 5
5.1.

sa zaväzuje

dodržiavať

Dodávka Dokumentov

Zhotoviteľ

je povinný dodať Objednávateľovi sucasne s dodaním každého
aplikačného programového vybavenia, ak je súčasťou plnenia podľa Zmluvy:
5.1.1. zdrojové kódy s popisom v elektronickej forme na CD/OVO v
štyroch (4) ks,

počte

5.1.2. technickú dokumentáciu v slovenskom jazyku v písomnej (papierovej)
forme v počte štyroch (4) kusov a v elektronickej forme na CD/OVO,
ktorá bude obsahovať:
a)

postup skompilovania aplikácie,

b)

dátový model systému,

c)

popis architektúry,

d)

väzby na iné systémy,
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e)

popis tokov dát,

t)

procesné modely elektronických služieb, ak sú služby
predmetom plnenia podľa článku 2 body 2.1. až 2.6.
Zmluvy.

5.1.3. prevádzkovú dokumentáciu v slovenskom jazyku v písomnej fonne v
počte štyroch (4) kusov a elektronickej fonne na CD/OVO v počte štyroch
(4) ks, ktorá bude obsahovať:
a)

inštalačný

b)

konfiguráciu systémového SW serverov a pracovných staníc,

c)

chybové stavy a postup ich riešenia,

d)

popis mechanizmu riadenia prístupu
a k funkciám aplikácie,

e)

popis nastavených a požadovaných prístupových práv

postup aplikácie,

užívateľov

k dátam

užívateľov

a komunikujúcich systémov,
t)

popis dávkových procedúr, nastavenie a

postupnosť

ich

spúšťania,

5.1.4.

g)

popis procedúr pre zálohovanie a obnovu dát,

b)

popis použitých a navrhovaných technických
naplnenie pri inicializácii,

i)

popis systému žurnálovania,

j)

popis recovery procedúry.

číselníkov,

ich

užívateľskú

dokumentáciu v slovenskom jazyku v písomnej forme v počte
štyroch (4) kusov a v elektronickej fonne na CD/OVO, ktorá bude
obsahovať:
aplikačného

a)

popis

programového vybavenia a jeho funkcií,

b)

postupy a úkony potrebné pre riadne užívanie
programového vybavenia,

c)

chybové a neštandardné stavy a dostupné spôsoby ich
riešenia.

aplikačného

5.1.5. metadáta v softvérovom prostriedku na správu údajov v elektronickej
fonne na CD/OVO.
5.2.

V prípade vykonávania migrácie je Zhotoviteľ povinný dodať Objednávateľovi
súčasne s dodaním podporných prostriedkov a konverzných programov
dokumentáciu o podporných prostriedkoch a konverzných programoch
v slovenskom jazyku v písomnej fonne v počte štyroch (4) kusov
a v elektronickej fonne na CD/OVO v počte štyroch (4) ks, ktorá bude
obsahovať:

a)

popis podporných prostriedkov a konverzných programovajeho funkcií,

b)

popis technického

c)

inštalačné

zabezpečenia

(HW prostredie),

postupy, podmienky inštalácie, požiadavky na prostredie

inštalácie,
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5.3.

d)

popis konfigurácie a nastavenia podporných prostriedkov a konverzných
programov,

e)

postupy a úkony potrebné pre riadne užívanie podporných prostriedkov
a konverzných programov.

Body 5.1. a 5.2. sa neaplikujú na diela tretích strán, ak sa Zmluvné strany
písomne nedohodli inak. Za diela tretích strán sa považujú aj diela
subdodávateľov,
ak sa jedná o komerčné dielo bežne predávaný
subdodávateľom. Ak však subdodávateľ vytvára nové aplikačné programové
vybavenie, platia body 5.1 a 5.2 ako pri tvorbe diela Zhotoviteľom.

Článok 6

Povinnosti

Objednávateľa

6.1.

Objednávateľ

poskytne na požiadanie Zhotoviteľovi všetky infOlmácie, ktoré
má k dispozícii a ktoré sú potrebné na realizáciu plnení podľa Zmluvy.

6.2.

Do piatich (5) drú od podpisu Zmluvy oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi
meno a kontaktné údaje projektového koordinátora zodpovedného za celý
predmet plnenia podľa Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne
oznámiť Zhotoviteľovi aj akúkoľvek zmenu týkajúcu sa tejto osoby.

6.3.

Objednávateľ

zaobchádza so všetkými vecami a informáciami, ktoré obdrží
v súvislosti s plnením Zmluvy od Zhotoviteľa, ako s dôvernými a bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotoviteľa nesmie takéto veci alebo
infOlmácie sprístupniť tretej osobe. Tento záväzok Objednávateľa sa netýka
jeho povinnosti sprístupňovania informácií podľa zákona Č. 21112000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a ani výkonu práv vyplývajúcich
z licenčných podmienok v zmysle článku II VZP, ktoré majú bezvýnimočnú
a bezpodmienečnú prednosť pred povinnosťou podľa prvej vety tohto bodu.

Článok 7

Povinnosti

Zhotoviteľa

7.1.

Zhotoviteľ

je povinný pri plnerú Zmluvy postupovať na vysokej profesionálnej
úrovni, so všetkou odbornou starostlivosťou, ktorú možno pri poctivom
obchodnom styku od Zhotoviteľa požadovať. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať
pri plnerú Zmluvy všetky všeobecne záväzné právne predpisy.

7.2.

Zhotoviteľ

je povinný plniť riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy
pokyny Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný upozorniť
Objednávateľa
bez zbytočného odkladu na nedostatočnú súčinnosť
Objednávateľa, nevhodnú povahu pokynov alebo na ich rozpor s ustanoveniami
Zmluvyalalebo ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, ak
Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť, resp. rozpor zistiť pri vynaložerú všetkej
odbornej starostlivosti. Ak nedostatočná súčinnosť Objednávateľa, nevhodné
alebo so Zmluvou alalebo všeobecne záväznými právnymi predpismi rozporné
pokyny prekážajú v riadnom plnení Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný jej splnenie
v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby poskytnutia potrebnej súčinnosti
Objednávateľa, zmeny predmetného pokynu alebo písomného oznámenia, že
Objednávateľ trvá na plnení Zmluvy podľa daných pokynov. O dobu, po ktorú
bolo potrebné Zm luvu prerušiť, sa predlžuje lehota určená na jej splnenie.

a

dodržiavať
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7.3.

Zhotoviteľ

je povinný dodať dielo v súlade s platnými štandardmi pre
informačné systémy verejnej správy podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy účinného ku dňu
riadneho prebrania diela.

7.4.

Zhotoviteľ,

ktorý riadne splnil povinnosť uvedenú v bode 7.2, nezodpovedá za
splnenia Zmluvy alebo za vady poskytnutého plnenia spôsobené
nevhodnými alebo so Zmluvou alalebo všeobecne záväznými právnymi
predpismi rozpornými pokynmi, ak Objednávateľ na nich pri plneni Zmluvy
písomne trval.
nemožnosť

7.5.

Ak Zhotoviteľ riadne nesplnil povinnosť uvedenú v bode 7.2, zodpovedá za
vady plnenia Zmluvy spôsobené nevhodnými alebo so Zmluvou alalebo
všeobecne záväznými právnymi predpismi rozpornými pokynmi.

7.6.

Zhotoviteľ

je povinný pri plneni Zmluvy dodržiavať zásady poctivého
obchodného styku a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť
posúdené ako konanie v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže.

7.7.

Zhotoviteľ

7.8.

Zhotoviteľ

zaobchádza so všetkými vecami a informáciami, ktoré obdrží
v súvislosti s plnením Zmluvy od Objednávateľa, ako s dôvernými a bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nesmie takéto veci alebo
informácie sprístupniť tretej osobe. Záväzok mlčanlivosti sa nevzťahuje na také
dokumenty a informácie, II ktorých je/bude preukázané, že sú alebo sa stali
všeobecne známymi, bez zavinenia Zhotoviteľa.

7.9.

Zhotoviteľ

7.10.

Objednávateľ

je povinný zdržať sa pri plnení Zmluvy akéhokoľvek konania, ktoré
by mohlo v dôsledku konfliktu záujmov spochybniť nestrannosť a základný
účel plnenia Zmluvy.

berie na vedomie, že podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov na ochranu osobných údajov je považovaný za sprostredkovateľa a je
povinný pri vykonávaní diela zabezpečiť bezpečnosť a ochranu osobných
údajov a to pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničenim,
náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnenim, ako aj
pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania (ďalej len "únik
osobných údajov"). Na tento účel zhotoviteľ prijme vhodné, účinné
a primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce
spôsobu spracúvania, pričom berie do úvahy najmä použiteľné technické
prostriedky, rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo
funkčnosť informačného systému, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných
osobných údajov. Ak dôjde k úniku osobných údajov, predpokladá sa, že prijaté
opatrenia neboli vhodné, účinné a primerané, ibaže zhotoviteľ preukáže, že
porušenie jeho povinností uvedených v tomto bode bolo spôsobené
okolnosťami
vylučujúcimi zodpovednosť
v zmysle § 374 alebo 375
Obchodného zákonníka. Objednávateľ výslovne vyhlasuje, že pri výbere
Zhotoviteľa ako sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú,
organizačnú a personálnu spôsobilosť ajeho schopnosť zaručiť bezpečnosť
spracúvaných osobných údajov .
ako prevádzkovateľ na účely plnenia tejto zmluvy poveruje
ako
sprostredkovateľa
spracúvaním
osobných
údajov
prihlasovateľov
a majiteľov predmetov priemyselného vlastníctva ako
aj ostatných účastníkov a iných fyzických osôb vystupujúcich v správnych
konaniach (zástupcovia, podávatelia pripomienok a pod.) a to odo dňa účinnosti
Zhotoviteľa
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tejto zmluvy a v rozsahu nevyhnutnom na efektívne vykonanie diela, minimálne
však v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, funkcia, zamestnanie,
telefónne číslo, e-mailová adresa. Zhotoviteľ ako sprostredkovateľ je oprávnený
osobné údaje digitalizovať, kopírovať, vkladať a vyberať do a z pracovných
databáz. Zhotoviteľ ako sprostredkovateľ nie je oprávnený osobné údaje meniť,
zverejniť, zničiť a ani poveriť ich spracovaním inú osobu (subdodávateľa). Po
ukončení tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný bezodkladne zničiť osobné údaje,
ktoré ako sprostredkovateľ na základe tejto zmluvy spracúval a písomne o tom
infonnovať
objednávateľa.
Predmetná požiadavka bude zabezpečená
podpísaním vyhlásenia o mlčanlivosti zo strany príslušného zamestnanca
Zhotoviteľa a ako aj jeho subdodávateľov.
7.11.

Zhotoviteľ je povinný vopred poučiť svojich zamestnancov a ostatné fyzické
osoby, ktoré sa zúčastňujú na vykonávaní diela, o povinnostiach podľa bodov
7.8. až 7. 10. Zhotoviteľ pritom vysvetlí zodpovednosť za porušenie týchto
povinností podľa Zmluvy a aj podľa príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov . Poučenie Zhotoviteľ vykoná ešte pred začatím vykonávania diela
a všetky poučené osoby potvrdia poučenie svojím podpisom; o poučení
Zhotoviteľ
vedie písomný záznam, ktorý na požiadanie predloží
Objednávateľovi na nahliadnutie.

7.12. Všetky podklady poskytnuté Zhotovitel'ovi a evidované údaje musia byť po
ukončení obchodných vzťahov bez vyzvania odovzdané Objednávateľovi alebo
podľa jeho rozhodnutia vymazané alebo skartované. Táto povinnosť sa vzťahuje
aj na vyhotovené kópie. Toto ustanovenie neplatí v prípade vzájomných zmlúv
a projektovej dokumentácie medzi Zmluvnými stranami, ktoré ale naďalej
nesmú byť bez súhlasu Objednávateľa sprístupnené tretej strane.
Článok 8

Akceptácia Dokumentov

8.1.

Objednávateľ má právo v lehote desiatich (10) pracovných dní odo dňa
obdržania príslušného dokumentu predložiť Zhotoviteľovi svoje písomné
pripomienky.

8.2.

Ak Objednávateľ pripomienky v lehote podľa bodu 8.1. nepredloží, má sa za to ,
že k príslušnému dokumentu nemá pripomienky.

8.3.

Zhotoviteľ

je povinný v primeranej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako päť (5)
pracovných dní od obdržania pripomienok Objednávateľa podľa bodu 8.2.:
a)

upraviť

a
b)

príslušný dokument v súlade s pripomienkami Objednávateľa
ho Objednávateľovi opätovne na schválenie, alebo

predložiť

upozorniť Objednávateľa

na nevhodnú povahu pripomienok daných mu
ak mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení
odbornej starostlivosti; ak Objednávateľ na pripomienkach k dokumentu
trvá, je Zhotoviteľ povinný postupovať podľa písm. a) .
Objednávateľom,

8.4.

Na základe upozornenia Zhotoviteľa podľa bodu 8.3 . sú projektový koordinátor
a zástupca Zhotoviteľa povinní v tenníne určenom projektovým koordinátorom
prerokovať dôvody nevhodnej povahy pripomienok Objednávateľa a dohodnúť
sa na spôsobe a rozsahu úpravy príslušného dokumentu. Ak týmto spôsobom
dôjde
k
dohode
o
spôsobe
a rozsahu úpravy príslušného dokumentu, Zhotoviteľ bude povinný upraviť
takto príslušný dokument v primeranej lehote, ktorá nesmie byt' dlhšia ako päť
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(5) pracovných dní odo dňa dohody Objednávateľa a Zhotoviteľa. V prípade, že
uvedeným spôsobom nedôjde k dohode o spôsobe a rozsahu úpravy príslušného
dokumentu, je Zhotoviteľ povinný upraviť príslušný dokument v súlade
s pripomienkami Objednávateľa. V takomto prípade nenesie Zhotoviteľ
zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne v dôsledku takto realizovanej zmeny
dokumentu.

8.5.

Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia Zmluvy sa príslušný dokument považuje
za riadne dodaný až po jeho akceptácii Objednávateľom. V prípade, že
dokument nebude Objednávateľom akceptovaný výlučne z dôvodov, za ktoré
zodpovedá Objednávateľ, a súčasne budú zo strany Zhotoviteľa splnené všetky
podmienky jeho akceptácie stanovené v Zmluve, má sa za to, že dokument bol
riadne prevzatý a akceptovaný. V takomto prípade pri loží Zhotoviteľ
k príslušnej faktúre vyhlásenie o použití tohto ustanovenia.

8.6.

O akceptácii jednotlivého dokumentu po splnení podmienok jeho akceptácie
bude spísaný samostatný Akceptačný protokol, ktorý podpíšu obidve Zmluvné
strany.

8.7. Zmluvné strany sú povinné zúčastniť sa odovzdávania a akceptácie jednotlivých
dokumentova v prípade riadneho vykonania dokumentu podpísať Akceptačný
protokol.
8.8.

Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú len na akceptáciu dokumentov, ktoré sú
v zmysle Zmluvya/alebo neskoršej písomnej dohody Zmluvných strán
predmetom akceptácie dokumentov, resp. nepostačuje ich odovzdanie
a prevzatie na základe odovzdávacieho protokolu v zmysle fakturačných
míl'nikov.

Článok 9

Akceptácia iných diel

9.1.

Uvedenie diela do riadnej rutinnej prevádzky sa považuje za vykonané až po
splnení povinností Zhotoviteľa podl'a Zmluvy, úspešnom vykonaní
akceptačných
testov a podpise čiastkových akceptačných protokolov
a schválení finálnej Zápisnice o akceptačnom teste (Finálny akceptačný
protokol).

9.2.

Akceptačné

testy budú spočívať v porovnaní skutočnej funkčnosti a vlastností
diela, resp. jeho jednotlivých častí s funkčnosťou definovanou v Prílohe Č. 2
Zmluvy a ďalších príslušných dokumentov schválených podl'a Zmluvy, ako
napr. akceptačné protokoly.

9.3.

Akceptačné

testy sa uskutočnia na základe špecifikácie akceptačných testov,
ktorá obsahuje popis častí akceptačných testov, testovacie dáta, príslušné
prostredie, poradie vykonávania akceptačných testov a testovacie kritériá.

9.4.

Akceptačné

9.5.

Zhotovitel' oznámi Objednávateľovi najneskôr päť (5) pracovných dní vopred,
že dielo, resp. jeho časť je pripravená na uskutočnenie akceptačných testov.

9.6.

Objednávatel' je povinný v lehote desiatich (IO) pracovných dní od oznámenia
podl'a bodu 9.5. písomne informovať Zhotoviteľa o termíne vykonania
akceptačných testov. Termín vykonania akceptačných testov musí byť

testy vykoná Objednávatel' v súčinnosti s Zhotovitel'om na
technologickej infraštruktúre Objednávatel'a. Zhotovitel' sa zaväzuje, že pri
vykonaní akceptačných testov poskytne Objednávatel'ovi potrebnú súčinnosť.
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Zhotoviteľovi

oznámený aspoň dva (2) pracovné dni vopred. Objednávateľ
navrhovaný termín akceptačných testov konzultovať vopred

bude
so Zhotoviteľom.

9.7.

Zhotoviteľ

je na základe oznámenia Objednávateľa povinný zabezpečiť účasť
svojich zamestnancov v mieste vykonania akceptačných testov v termíne
predpokladaného vykonania akceptačného testu uvedenom v oznámení
Objednávateľa
podľa
bodu 9.6. za účelom poskytnutia súčinnosti
Objednávateľovi pri uskutočneni akceptačného testu.

9.8.

V prípade, že sa Zhotoviteľ napriek výzve Objednávateľa podľa bodu 9.6.
bezdôvodne nedostaví do miesta vykonania akceptačných testov na realizáciu
akceptačných testov, Objednávateľ je oprávnený (nie však povinný) vykonať
akceptačný test bez prítomnosti Zhotoviteľa s tým, že Objednávateľ bude
oprávnený si namiesto Zhotoviteľa a na jeho náklady prizvať nestrannú tretiu
osobu, ktorá priebeh takých akceptačných testov primerane osvedčí za
Zhotoviteľa. Výsledok takéhoto akceptačného testovania je Zhotoviteľ povinný
rešpektovať a opraviť prípadné nedostatky zistené pri akceptačnom testovaní.
Opakovaná bezdôvodná neúčasť Zhotoviteľa na akceptačnom testovaní je
dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa.

9.9.

O vykonaní akceptačného testu bude spísaná zápisnica (akceptačný protokol),
ktorú podpíše oprávnená osoba v mene Zhotoviteľa a projektový koordinátor
a zamestnanec Objednávateľa v riadiacej pozícii s dostatočnými kompetenciami
na takýto úkon. Akceptačný protokol alebo finálnu Zápisnicu o akceptačnom
teste v prípade jeho uskutočnenia bez prítomnosti Zhotoviteľa vyhotoví a
podpíše projektový koordinátor a zamestnanec Objednávateľa v riadiacej
pozícii s dostatočnými kompetenciami na takýto úkon a prípadne aj nestranná
tretia osoba, ktorá priebeh akceptačného testu môže osvedčiť za Zhotoviteľa .
Objednávateľ doručí protokol/zápisnicu do piatich (5) pracovných dní od
uskutočnenia akceptačného testu Zhotoviteľovi.

9.10. Ak Objednávateľ nevykoná akceptačný test bez písomného udania dôvodu,
nepodpíše akceptačný protokol/zápisnicu z akceptačného testu (akceptačný
protokol) a/alebo ju nedoručí Zhotoviteľovi v lehote určenej v Zmluve, dielo sa
považuje za akceptované. V takomto prípade pri loží Zhotoviteľ k príslušnej
faktúre vyhlásenie o použití tohto ustanovenia.
9.11. Akceptačný protokol ako aj finálna Zápisnica o akceptačnom teste bude
obsahovať triedenie zistených vád podľa stupňa ich závažnosti, ktoré sa bude
vzťahovať na všetky časti diela podliehajúce akceptačným testom ako aj
primerané lehoty na odstránenie zistených vád.

9.12. Ak nebudú splnené podmienky podľa bodov 9.2 a 9.3. , bude opakovane
uskutočnený akceptačný test, ktorý sa bude opakovať až kým nebudú splnené
podmienky podľa bodov 9.2 a 9.3.
9.13. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú len na akceptáciu diel iných ako
dokumentov, ktoré sú v zmysle Zmluvy a/alebo týchto VZP a/alebo neskoršej
písomnej dohody Zmluvných strán predmetom akceptačných testov, resp.
nepostačuje ich odovzdanie a prevzatie na základe odovzdávacieho protokolu
v zmysle fakturačných míľnikov definovaných v Prílohe Č . 5 Zmluvy.

Článok 10

Triedenie vád diela
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10.1. Predmet plnenia Zmluvy, resp. jeho časť má vady, najmä ak predmet plnenia
Zmluvy, resp. jeho časť nebolia zhotovený/á a dodaný/á Objednávateľovi za
podmienok uvedených v Zmluve alebo v jej prílohách.
10.2. Triedenie Vád
a)

podľa stupňa

ich závažnosti bude nasledovné:

Vada A (Kritický problém):

Zásadné vady funkcionality diela, ktoré znemožňujú spracovanie údajov a ich
zobrazovanie koncovým používateľom , vrátane problémov spojených
s bezpečnosťou a poškodením dát, nesprávnych výsledkov výpočtov alebo
chyby spôsobujúce, že je potrebné systém znovu zaviesť (reštartovať) , pričom
chybnú funkcionalitu diela zároveň nie je možné realizovať náhradným
postupom.
b)

Vada 8 (Kritický problém):

Vady, ktoré by normálne patrili pod kategóriu A, ale ku ktorým je možné nájsť
náhradný postup ako vadu obísť alebo zabrániť jej pôsobeniu. Tento náhradný
postup musí byť pre Objednávateľa primerane akceptovateľný.
c)

Vada C (Nekritický problém):

Drobné vady diela, ktoré nebránia produktívnemu používaniu diela.
10.3.

Zhotoviteľ

bude povinný odstrániť vady uvedené vo finálnej Zápisnici
o akceptačnom teste bezodkladne v lehote dohodnutej v zápisnici medzi
Objednávateľom a Zhotoviteľom. Ak k dohode nepríde, je Zhotoviteľ povinný
vady odstrániť najneskôr v nasledovných lehotách:
a)

päť

(5) pracovných dní od doručenia zápisnice o uskutočnení finálneho
testu Zhotoviteľovi v prípade vady typu A,

akceptačného

b)

pätnásť

(15) pracovných dní od doručenia zápisnice o uskutočnení
finálneho akceptačného testu Zhotoviteľovi v prípade vady typu B,

c)

tridsať

(30) pracovných dní od doručenia zápisnice o uskutočnení
finálneho akceptačného testu Zhotoviteľovi v prípade vady typu C.

10.4. Dielo sa bude považovať za dokončené a odovzdané a bude možné ho uviesť do
riadnej rutinnej prevádzky až po podpise finálnej Zápisnice o akceptačnom teste
v súlade s článkom VIII Zmluvy.
Článok 11

11.1.

Diela

11.1.1.

Licenčné

podmienky

Zhotoviteľa

- Dokumenty

Zhotoviteľ

poskytuje Objednávateľovi výhradné právo (výhradnú
licenciu) používať Dokument (napr. podrobná analýza požiadaviek,
funkčný a technický návrh, procesný model, bezpečnostný projekt atď . )
počas celej doby trvania majetkových práv k nej na území Slovenskej
republiky a členských štátov Európskej únie na účely na ktoré bol
vytvorený alalebo na účely súvisiace s činnosťami Objednávateľa, a to
nasledujúcimi spôsobmi:
a)
b)

vyhotovenie neobmedzeného množstva jeho rozmnoženín,
verejné rozširovanie jeho originálu alalebo rozmnoženín
alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva

vypožičaním
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ako predajom osobám, ktorým Objednávateľ udelil súhlas na
použitie dokumentu podľa bodu 11.1.1. alalebo osobám, na
ktoré Objednávateľ postúpil právo používať dokument podľa
bodu 11.1.1. alalebo záujemcom alalebo uchádzačom vo
verejnom obstarávaní súvisiacom s informačným systémom
realizovaným Objednávateľom,
c)

jeho spracovanie, úpravy a preklad, a to aj tretími osobami.

Objednávateľ

11.1.2.

je oprávnený spracovaný alalebo upravený alalebo
preložený dokument použiť spôsobmi a v rozsahu uvedeným v bode
11.1.1.

11.1.3.

Objednávateľ je oprávnený udeliť iným štátnym orgánom Slovenskej
republikyalalebo iným osobám, na ktoré bude prenesený výkon štátnej
správy v oblasti, na ktorú bol vytvorený alalebo osobám, ktorým
Objednávateľ bude poskytovať informácie z informačného systému
Objednávateľa, súhlas na použitie dokumentu alalebo spracovaného
alalebo upraveného alalebo preloženého dokumentu v rozsahu
a spôsobmi uvedenými v bode 11.1.2., k čomu Zhotoviteľ udeľuje svoj
súhlas.

11.1.4.

Objednávateľ

je oprávnený právo používať dokument alalebo
spracovaný alalebo upravený alalebo preložený dokument v rozsahu
a spôsobmi uvedenými v bodu 11.1.2 postúpiť zmluvou iné štátne
orgány Slovenskej republikyalalebo iné osoby, na ktoré bude prenesený
výkon štátnej správy v oblasti, na ktorú bol vytvorený alalebo osobám,
ktorým Objednávateľ bude poskytovať informácie z informačného
systému Objednávateľa, k čomu Zhotoviteľ udeľuje svoj súhlas.

11.1.5. Oprávnenie na výkon práva používať dokument ako aj spracovaný
alalebo upravený alalebo preložený dokument v rozsahu a spôsobmi
podľa tohto článku prechádza pri zániku Objednávateľa na jeho
právneho nástupcu.
11.2.

Diela

Zhotoviteľa

-

aplikačné

programové vybavenia

11.2.1. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi výhradné právo (výhradnú
licenciu) používať aplikačné programové vybavenie počas celej doby
trvania majetkových práv k nemu na území Slovenskej republiky
a členských štátov Európskej únie na účely, na ktoré bola vytvorená
alalebo na účely súvisiace s činnosťami Objednávateľa, a to
nasledujúcimi spôsobmi:
a)

vyhotovenie neobmedzeného množstva jeho rozmnoženín,

b)

verejné rozširovanie jeho originálu alalebo rozmnoženín
vypožičaním alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva
ako predajom osobám, ktorým Objednávateľ udelil súhlas na
použitie aplikačného programového vybavenia podľa bodu
11.2.1. alalebo osobám, na ktoré Objednávateľ postúpil
právo používať aplikačné programové vybavenie podľa bodu
1l.2.1.,

c)

jeho spracovanie, úpravy a preklad (tak strojového ako aj
zdrojového kódu) samotným Objednávateľom alebo
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Objednávateľom
poverenyml
v nasledujúcich prípadoch:

tretími

osobami

len

(i)

ak Zhotoviteľ neodstráni vady aplikačného programového
vybavenia riadne a včas za podmienok uvedených v Zmluve, alebo

(ii)

v prípade vzniku udalosti vážne ohrozujúcej bezpečnosť alalebo
prevádzkyschopnosť
aplikačné ho
programového vybavenia
a Zhotoviteľ na základe výzvy Objednávatel'a včas neurobil
opatrenia potrebné na odvrátenie vzniku škodyalalebo vady na
aplikačnom programovom vybavení, resp. je objektívne nemožné,
aby Zhotovitel' tak včas urobil na základe výzvy Objednávateľa,
alebo

(iii)

Zhotovitel' zanikne bez právneho nástupcu, alebo

(iv)

Do

tridsať

(30) pracovných dní od obdržania požiadavky
na spracovanie, úpravu alebo preklad aplikačného
programového
vybavenia,
ak
medzi
Objednávatel'om
a Zhotovitel'om nedôjde k dohode o podmienkach spracovania,
úpravy alebo prekladu aplikačného programového vybavenia za
cenu obvyklú v danom mieste a čase, alebo
Objednávateľa

(v)

(vi)

Zhotovitel' nie je schopný alalebo ochotný spracovať, upraviť
alebo preložiť aplikačné programové vybavenie podľa požiadaviek
Objednávateľa a to
spôsobmi a za podmienok uvedených v § 35 a § 36 zákona
618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom (autorský zákon).

č.

11.2.2. Objednávatel' je oprávnený spracované alalebo upravené alalebo
preložené aplikačné programové vybavenie použiť spôsobmi a v rozsahu
uvedeným v bode 11.2.1 .
11.2.3.

Objednávateľ

je oprávnený iným štátnym orgánom Slovenskej republiky
alalebo iným osobám, na ktoré bude prenesený výkon štátnej správy
v oblasti, na ktorú bol vytvorený alalebo osobám, ktorým Objednávateľ
bude poskytovať informácie z informačného systému Objednávateľa,
súhlas na použitie aplikačného programového vybavenia alalebo
spracovaného alalebo upraveného alalebo preloženého aplikačného
programového vybavenia v rozsahu a spôsobmi uvedenými v tomto
článku, k čomu Zhotoviteľ udeľuje svoj súhlas.

11.2.4. Objednávatel' je oprávnený právo používať aplikačné programové
vybavenie alalebo spracované alalebo upravené alalebo preložené
aplikačné programové vybavenie v rozsahu a spôsobmi podľa bodu
11.2.1. postúpiť zmluvou na iné štátne orgány Slovenskej republiky
alalebo iným osobám, na ktoré bude prenesený výkon štátnej správy
v oblasti, na ktorú bol vytvorený alalebo osobám, ktorým Objednávatel'
bude poskytovať informácie z informačného systému Objednávateľa,
k čomu Zhotoviteľ udeľuje svoj súhlas.
11.2.5. Oprávnenie na výkon práva používať aplikačné programové vybavenie
ako aj spracované alalebo upravené alalebo preložené aplikačné
programové vybavenie v rozsahu a spôsobmi podTa tohto článku
prechádza pri zániku Objednávatel'a najeho právneho nástupcu.
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11.2.6.

Zhotoviteľ

poskytuje Objednávateľovi výhradné právo používať
podporné prostriedky a konverzné programy. Ustanovenia odsekov
11.2.1. až 11.2.4. sa aplikujú na podporné prostriedky a konverzné
programy obdobne, okrem pripadu, ak ide o diela tretích strán v zmysle

bodu 11.3.
11.3.

--

Diela tretích strán

11.3.1. Body 11.1. a 11.2. sa neaplikujú na autorské diela tretích strán. Za
autorské dielo tretej strany sa považuje dielo, ktoré vytvorila tretia strana
alalebo ku ktorému vykonáva autorské práva (majetkové alalebo aj
osobnostné) tretia strana. Za tretie strany sa považujú aj subdodávatelia,
ak sa jedná o komerčné dielobežne predávaný subdodávateľom.
V prípade, že subdodávateľ vytvára nové aplikačné programové
vybavenie platia ustanovenia bodov 11.1. a 11.2. ako pri tvorbe diela
Zhotoviteľom.

11.3.2.

......

Objednávateľ 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 Zhotoviteľom
Objednávateľovi
podľa Zmluvy na základe
licencií udelených
Zhotoviteľovi tretími osobami, ktoré k nim majú alalebo vykonávajú
autorské práva alalebo práva priemyselného alalebo iného duševného
vlastníctva alalebo inak poskytnutých Zhotoviteľovi týmito osobami,
Zhotoviteľ
udeľuje
Objednávateľovi
právo na ich používanie
Objednávateľom
v súlade, v rozsahu, spôsobom a za ďalších
podmienok, za ktorých boli tieto plnenia dodané/poskytnuté
Zhotoviteľovi príslušnou treťou osobou.

11.3.3. Predchádzajúci bod 11.3.2. sa:
a)

nevzťahuje

na prípady, ak licenčné a iné podmienky
uvedených tretích strán ustanovujú inak a na cenu
poskytnutých licencií,

b)

neoprávňuje Objednávateľa udeľovať

c)

nevzťahuje

sublicencie k týmto
dielam, hoci Zhotoviteľ takéto právo od tretej strany získal
(ak nie je výslovne uvedené inak v licenčných podmienkach
alebo iných podmienkach uvedených tretích strán),
záväzná
v Zmluve .

11.3.4.

-

na cenu licencií, t.j. pre Zmluvné strany je
cena licencie k dielu tretej strany uvedená

Zhotoviteľ
nenesie zodpovednosť za akúkoľvek Zhotoviteľom
neautorizovanú zmenu diela vykonanú Objednávateľom alebo treťou
osobou poverenou Objednávateľom. Spôsob autorizácie zmien je
povinnou súčasťou dodávky diela. Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými
stranami dohodnuté inak, autorizácia podľa predchádzajúcej vety sa
vykoná udelením písomného súhlasu Zhotoviteľa so zásahom na základe
písomnej žiadosti Objednávateľa, ktorá bude obsahovať všetky
skutočnosti potrebné k posúdeniu daného prípadu, pričom Zhotoviteľ nie
je povinný autorizovať zmenu.
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11.3.5. Cena licencií špecifikovaných v Prílohe
v Prílohe Č. 3 Zmluvy.

Č.

2 Zmluvy, je uvedená

11.3.6. Tento článok II a práva v ňom uvedené sa vzťahujú výlučne na licencie,
ktoré sú uvedené v Prílohe Č. 2 Zmluvy. Dodanie. cena a licenčné
podmienky akýchkoľvek iných licencií, ktoré nie sú uvedené v prílohe
podľa predchádzajúcej vety, budú individuálne písomne dohodnuté
medzi Zmluvnými stranami.

týmto
potvrdzuje,
že Je
oprávnený
poskytnúť
Objednávateľovi oprávnenia a súhlasy v zmysle vyššie uvedených
bodov tohto článku , a že tým nedochádza k porušeniu práv tretích osôb.

11.3.7. Zhotovitel'

11.3.8.

Aplikačné

Zmluvou
v Prílohe
Článok 12

programové vybavenie, súhlas na použitie ktorého sa
je identifikované písomnou formou
2 Zmluvy.

Objednávateľovi udeľuje,
Č.

Zodpovednosť

12.1.

Zhotoviteľ

12.2.

Nebezpečenstvo

12.3.

Nebezpečenstvo

12.4.

Zhotoviteľ

za škodu a okolnosti vylučujúce zodpovednost'

sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi škodu, ktorú preukázateľne
spôsobil pri plnení Zmluvy, maximálne však do výšky celkovej ceny
čiastkového plnenia Zmluvy, v ktorom sa škoda vyskytla. Nie je pritom
podstatné, či škodu pokrýva zmluvná pokuta alebo nie.
škody na dokumentoch a CD a na ich teclmických nosičoch
a vlastnícke právo k takým teclmickým nosičom prechádza na Objednávatel'a
dňom ich odovzdania, resp. akceptácie podl'a Zmluvy.
škody na dodanom softvéri, hardvéri, na ich teclmických
nosičoch a vlastnícke právo prechádza na Objednávateľa dňom ich akceptácie
podľa Zmluvy.
nezodpovedá za akékoľvek škody na dátach, ktoré neboli vytvorené
Zhotoviteľom dodaným predmetom plnenia s výnimkou systémov, ktoré majú
priamu nadväznosť s dodaným predmetom plnenia. Zhotovitel' aj Objednávateľ
sú povinní sa vopred informovať o spôsobe práce v inom programovom
prostredí v prípade dodávky systémového a aplikačného programového
vybavenia za iných podmienok než sa dohodlo v Zmluve.
sa vzájomne informovať o vzniku okolností
vylučujúcich zodpovednosť.
Zmluvné strany nezodpovedajú za škodu
v prípade, ak nastali okolnosti vylučujúce ich zodpovednosť. Za okolnosti
vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle
povinnej Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nie je možné
rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej
následky odvrátila alebo prekonala a ďa'iej, že by v dobe vzniku prekážku
predvídala. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla najprv v dobe,
keď povinná strana bola v oneskorení/omeškaní s plnením sv~jej povinnosti
alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky okolností vylučujúcich
zodpovednosť sú obmedzené len na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú
tieto povinnosti spojené.

12.5. Zmluvné strany majú

povinnosť

12.6. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť pretrvávajú po dobu viac ako
stoosemdesiat (180) dní, nehľadiac na predÍženie lehoty na splnenie Zmluvy,
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ktoré možno Zhotoviteľovi z tohto dôvodu udeliť, ktorákoľvek zo Zmluvných
strán je oprávnená s jednomesačnou výpovednou lehotou vypovedať Zmluvu.

12.7. V prípade, že sa vyskytnú udalosti, ktoré jednej alebo obom Zmluvným stranám
čiastočne alebo úplne neumožnia plnenie ich povinností podľa Zmluvy, sú
Zmluvné strany povinné sa o tom bez zbytočného omeškania informovať
a spoločne podniknúť kroky k ich prekonaniu. Nesplnenie tejto povinnosti
zakladá nárok na náhradu škody pre tú stranu, ktorá sa porušenia Zmluvy
v tomto bode nedopustila.
12.8. Pre odstránenie pochybností, nároky Objednávateľa z vád predmetu plnenia
Zmluvy, resp. jeho časti sa nedotýkajú jeho nárokov na náhradu škody alebo na
zmluvnú pokutu alebo akýchkoľvek iných nárokov Objednávateľa, ktoré nie sú
výslovne uvedené v Zmluve a v jej prilohách.
Článok 13 Sankcie

v omeškaní s akýmkoľvek plnením podľa Zmluvy, je
oprávnený požadovať za každý deň omeškania zmluvnú pokutu
vo výške 0,05% z ceny plnenia, s ktorým je Zhotoviteľ v omeškanÍ.

13.1. Ak je

Zhotoviteľ

Objednávateľ

13.2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry Zhotoviteľa viac ako
šesťdesiat (60) dní, je Zhotoviteľ oprávnený požadovať od Objednávateľa úrok
z omeškania vo výške úrokovej sadzby, ktorú uplatňuje Európska centrálna
banka na svoje hlavné refinančné transakcie v EUR.
13.3. V prípade porušenia niektorej zo zmluvných povinností Zhotoviteľa uvedenej
v bod 7.8. až 7.12. VZP má Objednávateľ právo účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú
pokutu vo výške 25 000 eur, slovom dvadsaťpäťtisíc eur a to za každé
porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na
náhradu škodu v plnej výške a to aj nad výšku zaplatenej zmluvnej pokuty.
13.4. V prípade porušenia niektorej zo zmluvných povinností zhotoviteľa
zakladajúcej právo Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy podľa bodu 2.3. VZP
alebo podľa písm. a) alebo b) bodu 15.4. VZP má Objednávateľ právo účtovať
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 000 eur, slovom stotisíc eur a to za
každé porušenie. Toto právo má objednávateľ bez ohľadu na to, či od Zmluvy
odstúpi alebo nie . Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo
Objednávateľa na náhradu škodu v plnej výške a to aj nad výšku zaplatenej
zmluvnej pokuty.
13.5. Sankcie

podľa

doručenia

13.6.

bodov 13 .1 až 13.4 sú splatné do
písomnej výzvy druhej Zmluvnej strane.

pätnásť

(15) dní odo

dňa

Objednávateľ

je oprávnený jednostranne znížiť sumu na zaplatenia fakturovanú
zhotoviteľom o súčet zmluvných pokút Zhotoviteľa a úrokov z omeškania
Zhotoviteľa, ktoré sú splatné ku dňu zaplatenia faktúry.

Článok 14 Platobné podmienky

14.1.

Objednávateľ

zaplatí Zhotoviteľovi cenu za predmet plnenia Zmluvy v súlade
so Zmluvou ajej prílohami.

14.2.

Objednávateľ bude uhrádzať cenu plnení poskytovaných Zhotoviteľom na
základe faktúr vystavených Zhotoviteľom. Zhotoviteľ má právo vystaviť
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faktúru na príslušnú

časť

ceny poskytnutého plnenia po jeho riadnom prevzatí
Objednávateľom, čo Objednávateľ písomne potvrdí podpísaním Akceptačného
protokolu a po dosiahnutí fakturačného míľnika uvedeného v detailnom
hannonograme plnenia Zmluvy v Prílohe č. 5 Zmluvy.
14.3. Faktúry budú vyhotovené v štyroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku.
Každá faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných
právnych predpisov Slovenskej republiky a musí sa vzťahovať na konkrétny
projektový výstup a mať nasledujúce náležitosti:
operačného

programu,

a)

názov

b)

číslo

c)

názov projektu,

d)

kód ITMS projektu,

e)

kód ekonomickej klasifikácie,

f)

číslo

g)

označenie

h)

a názov opatrenia,

a názov Zmluvy,
"priebežná" alebo

" záverečná"

faktúra a jej

špecifikácia plnenia v zmysle detailného
a názvu výdavku,

číslo,

rozpočtu

označené

až na

úroveň čísla

i)

špecifikácia platby (názov banky Zhotoviteľa vrátane kódu SWIFT, číslo
účtu Zhotoviteľa vrátane čísla v tvare IBAN , špecifikácia predmetu
plnenia fonnou prílohy, pečiatka a podpis oprávnenej osoby
Zhotoviteľa) ,

j)

dátum doručenia dokladu Objednávateľovi (napr.
v prípade, že doba splatnosti bude naň viazaná.

pečiatka podateľne)

Objednávateľ

je povinný bez zbytočného odkladu po podpise Zmluvy písomne
informácie uvedené v písm. a) až e) tohto bodu ,
prípade Zhotoviteľ nie je povinný uvádzať tieto údaje na faktúre.

poskytnúť Zhotoviteľovi

v

opačnom

14.4. Podklad pre uhradenie priebežnej platby za jednotlivé
podaktivity tvoria zúčtovacia faktúra a:

míľniky

alebo

a)

pracovný výkaz pre aktivitu podľa článku III bod 2.6. Zmluvy, ktorého
aktuálny vzor stanoví Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim
orgánom (SO/RO) alebo riadiaci orgán (RO) pre Operačný program
spoločnosti
(OPIS)
a
uvereJnI
na
stránke
Infonnatizácia
www.informatizacia.sk v počte, ktorý je zo strany SO/RO požadovaný
a uvedený v príručke pre prij ímateľa alebo v inom dokumente, ktorý
vydáva SOIRO alebo RO pre OPIS.

b)

príslušné správy spolu s písomnými potvrdeniami o ich schválení, alebo

c)

odovzdávací alebo akceptačný protokol fakturovaného plnenia, ktorý je
podpísaný zo strany Objednávateľa.

Druh aj počet dokumentov sa môže
strany SO/RO alebo RO pre OPIS.

meniť

v závislosti na aktuálnej

príručke

zo

14.5. Úhrada konečnej platby za poskytnutie plnení uvedených v článku III body 2.1
až 2.6 Zmluvy je podmienená tým, že Zhotoviteľ si splní všetky svoje záväzky
týkajúce sa poskytnutia všetkých uvedených plnení, ako aj schválením konečnej
správy Riadiacim výborom.
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14.6. Prílohou faktúry musí byť písomný odovzdávací alebo akceptačný protokol
k fakturovanému plneniu Objednávateľom,
podpísaný projektovým
koordinátorom alebo inou príslušnou osobou alebo ktorý sa považuje za
podpísaný podľa Zmluvy, ak Zmluva neustanovuje inak.
14.7.

Splatnosť faktúry, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, je šesťdesiat
(60) kalendárnych dní a začne plynúť po jej obdržaní Objednávateľom. Má sa
za to, že fakturovaná cena je zaplatená dňom, keď sa uhrádzaná čiastka odpíše
z účtu Objednávateľa. Objednávateľ uhrádza faktúry Zhotoviteľa na bankový
účet Zhotoviteľa, ktorý mu Zhotoviteľ písomne oznámi.

14.8. V prípade, ak nie sú spolu s faktúrou predložené Objednávateľovi všetky
povinné prílohy alebo Objednávateľ namieta formálnu alebo vecnú správnosť
faktúry Zhotoviteľa, je Objednávateľ oprávnený vrátiť Zhotoviteľovi faktúru
spolu s písomným odôvodnením vrátenia faktúry s uvedením konkrétnych
nedostatkov, ktoré bránia jej akceptovaniu Objednávateľom. V prípade vrátenia
faktúr neplynie lehota splatnosti vrátenej faktúry. Lehota splatnosti začne
plynúť až po doručení formálne a vecne správnej faktúry Objednávateľovi spolu
so všetkými povinnými prílohami.
Článok 15

15.1.

Ukončenie

zmluvného

vzťahu

Objednávateľ

je oprávnený jednostranným písomným vyhlásením oznámiť
že prerušuje plnenie Zmluvy. Ak dôjde k prerušeniu plnenia
Zmluvy, dňom doručenia písomného vyhlásenia podľa prvej vety sa
neuplatňujú tie ustanovenia Zmluvy, ktoré upravujú povinnosti Zhotoviteľa
dodať Objednávateľovi predmet Zmluvy alebo jeho časť, vrátane lehôt dodania
a ustanovenia, ktoré upravujú povinnosti Objednávateľa prevziať predmet
Zmluvy alebo jeho časť. Zmluvné strany sa dohodli, že počas prerušenia
plnenia Zmluvy neplynú žiadne lehoty podľa Zmluvy, okrem lehôt splatnosti
pred prerušením plnenia riadne doručených a oprávnených faktúr Zhotoviteľa.
Zhotoviteľovi,

15.2. Zmluva môže byť ukončená vzájomnou dohodou Zmluvných strán, odstúpením
od Zmluvy v prípadoch stanovených touto Zmluvou alebo z dôvodov
ustanovených zákonom.
15.3. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného
oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy, ako aj
jeho právne účinky sa spravujú podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
15.4.

Objednávateľ

je oprávnený

odstúpiť

od Zmluvy v prípade, ak:

a)

si Zhotoviteľ hrubým spôsobom neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo
Zmluvy, napríklad ak v lehote dohodnutej v Zmluve neodstráni Vady
plnenia,
a to
ani napriek predchádzajúcej
písomnej
výzve
Objednávateľa, v ktorej Zhotoviteľovi poskytol lehotu na odstránenie
V ád v zmysle Zmluvy alebo ak Zhotoviteľ nedodrží celkovú lehotu
plnenia predmetu Zmluvy apod.,

b)

Zhotoviteľ

c)

na

opakovane neodôvodnene odmietne, alebo zanedbá plnenie
pokynov, ktoré vydá projektový koordinátor,
majetok

Zhotoviteľovi

Zhotoviteľa

povolená

je vyhlásený konkurz, exekúcia, Je
reštrukturalizácia, Zhotoviteľ vstúpil do
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likvidácie, preruší alebo iným ako vyššie uvedeným spôsobom
svoj u podnikateľskú činnosť,

skončí

rl)

Zhotoviteľ alebo jeho štatutárny zástupca je právoplatne odsúdený za
trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom jeho činnosti, alebo
podnikaním,

e)

Zhotoviteľ v procese verejného obstarávania alebo udeľovania grantov
financovaných z rozpočtu Európskeho spoločenstva je prehlásený za
subjekt, ktorý vážne porušil Zmluvu tým, že si neplní svoje zmluvné
povinnosti,

1)

u Zhotoviteľa prebehla organizačná zmena, zmena právnej formy, alebo
sa zmenili členovia skupiny dodávateľov, ktorá sa zaviazala plniť
Zmluvu a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúc rozumne
a odôvodnene akceptovateľné,

g)

Zhotoviteľ

h)

Zhotovitel' nezabezpečí alebo nepredíži platnosť akejkoľvek záruky
vyžadovanej podľa Zmluvy.

stratí právne predpoklady na riadne plnenie Zmluvy, alebo

15.5.

Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku
Zmluvy o poskytnutí NFP, uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom
NFP dňa 18.12.2012, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku
Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodu podľa
prvej vety sa už poskytnuté a/alebo riadne prebraté plnenia nevracajú a všetky
plnenia, postupy a/alebo konania podľa Zmluvy sa zastavujú. Účinky
odstúpenia prvej a druhej vety nastávajú dňom doručenia písomného odstúpenia
Zhotovite\'ovi.

15.6.

Objednávateľ má ďalej právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak je to stanovené
Zmluvou alebo Zhotoviteľ podstatným spôsobom porušuje svoje povinnosti
podľa Zmluvy, alebo ak je podľa posúdenia Objednávateľa zjavné, že
Zhotoviteľ nebude schopný riadne splniť všetky svoje povinnosti zo Zmluvy.

15.7.

Zhotoviteľ

a)

môže

odstúpiť

Objednávateľ
Zhotoviteľa,

15.8.

od Zmluvy, ak:

nesplní svoj finančný záväzok, napriek písomnej výzve
ani do šesťdesiat (60) dní odo dňa splatnosti,

b)

Objednávateľ opakovane aj napriek písomnému upozorneniu porušuje
svoje povinnosti zo Zmluvy, alebo

c)

v prípade prerušenia/pozastavenia plnenia Zmluvy
ktoré presiahne deväťdesiat (90) dní.

podľa

bodu 15.l,

Objednávateľ

po odstúpení Zmluvy ktoroukoľvek stranou, ku dňu odstúpenia
od Zmluvy potvrdí cenu všetkých Zhotoviteľom vykonaných plnení zo Zmluvy
bez ohľadu na to, či boli odovzdané alebo akceptované. Zhotoviteľ je v tomto
prípade povinný poskytnúť Objednávateľovi maximálnu možnú súčinnosť,
najmä predložiť Objednávateľovi všetky podklady slúžiace na vyúčtovanie
plnení Zmluvy. Zhotoviteľ po úhrade ceny plnení v zmysle predchádzajúcej
vety odovzdá bez zbytočného odkladu Objednávateľovi plnenia, ktoré ešte
neboli odovzdané Objednávateľovi. Objednávateľ je povinný plnenia podl'a
predchádzajúcej vety prevziať na výzvu Zhotoviteľa alebo dohodnúť so
Zhotoviteľom iný termín odovzdania týchto plnení.
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Článok 16 Urovnanie sporov

16.1. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť všetko úsilie, aby urovnali
spor vzťahujúci sa na Zmluvu, ktorý medzi nimi vznikne.

akýkoľvek

16.2. V prípade sporu si Zmluvné strany navzájom písomne oznámia svoje stanovisko
k danému sporu a akékoľvek riešenie, ktoré považujú za prijateľné. Ak to jedna
zo Zmluvných strán považuje za užitočné, Zmluvné strany sa stretnú a pokúsia
sa daný spor urovnať.
16.3. Zmluvná strana odpovie na žiadosť druhej Zmluvnej strany o mimosúdne
urovnanie sporu do 30 dní od prijatia takejto žiadosti. Maximálna lehota
stanovená na dosiahnutie mimosúdneho urovnania sporu je stodvadsať (120)
dní odo dňa prijatia žiadosti o mimosúdne urovnanie sporu. Ak sa v tejto lehote
urovnanie sporu nedosiahne, môže sa každá Zmluvná strana obrátiť na príslušný
súd.

32

Príloha Č. 2
Opis predmetu zákazky

33

I.

Úvod .................................................................................... ....................... . 36

1.1. Ciele projektu ................................................... .. .................... .............................. 36
1.2. Východiská a predpoklady ................................................................................... .... 36
1.2.1.
Legislatívne predpoklady realizovatel'nosti projektu a používania jeho výsledkov

36
1.2.2.
Analýza súčasného stavu ....................................................................... 38
1.3. Vysvetlenie poj mova skratiek ....................................................... ..................... ...... 40

2.

Funkčná

špecifikácia požadovaného riešenia .. ........... ... ........................................ 42

2.1. Koncepcia riešenia ................................................................................................. 42
Modul elektronických formulárov ... ............................................................. ....... 42
Webregistre .......................................................................................... .......... 42
Systém pre správu predmetu činnosti úradu - lNVENTIO 2 ...................................... 42
Jednotný systém pre správu dokumentov (DMS) a integračné rozhrania ...................... 43
2.2. Mapovanie elektronických služieb na komponenty IS ................................................... .43
2 .2.1 .
Proces podania elektronickej prihlášky / žiadosti na UPV SR ........................ 44
2.2.2.
Proces zaslania elektronickej odpovede občanovi ....................................... 44

3. Požiada ky na riešenie ..................................................................................... 46
3.1. Jednotné dokumentové úložisko ................................................................................ 46
3.1.1.
Špecializovaná registratúra .................................................................... 47
3.1.2. OCR ................................................................................................. 47
3.1.3.
E-archív ...................................................................................... .. ..... 48
3. 1.4.
Modul fulltextového vyhl'adávania ..... .. ........................................ . .......... 49
3.2. Integrácia s internými a externými systémami .............................................................. 51
3.2.1.
Integrácia s elektronick)/mi formulármi .................................................... 51
3.2.2.
Integrácia s UPVS ............... ..................... ..................... ..................... . 52
3.2.3 . Integrácia s webregistrami ..................................................................... 52
3.2.4.
Integrácia so systémom pre správu predmetu činnosti úradu .......................... 52
3.2.5.
Integrácia s referenčnými registrami ........................................................ 52
3.2.6.
Integrácia na aplikácie národných a medzinárodných organizácií ochrany
priemyselných práv .......................................................................................... 53
3.2.7. Integrácia na existujúce aplikácie (najmä Lotus Domino, ERP systém) ............ 53
3.3. Modul elektronických formulárov ........................................................... .................. 53
3.3. 1.
Funkcionality elektronického formulára pož.adovanej služby ......................... 57
3.3.2.
Odoslanie podania ............................................................................... 58
3.3.3.
Tvorba eFormulárov ........................................................... .. ................ 58
3.4. Webregistre ........................................................................................... .. ............. 58

4.

echnická špecifiká ia riešenia .......................................................................... 60

4.1. Aktuálny stav v prostredí ÚPV SR ....... ...................... ............................................... 60
4.2 . Požiadavky na nové technické vybavenie .................................................................... 61
4.3 . Požadovaná architektúra z pohl'adu aplikácie ............................................................... 61
4.4. Požiadavky na infraštruktúru ............................. ....................................................... 62
4.5. Požiadavky na integráciu s existujúcou infraštruktúrou .................................................. 63
Z týchto dôvodov musí riešenie zohl'adniť aj požiadavky na existujúcu infraštruktúru lS ÚPV
SR vyplývajúce z integračných požiadaviek. Vzhl'adom na zastaranú existujúcu infraštruktúru
lS úradu je potrebné aby pri návrhu riešenia bral uchádzať túto skutočnosť na zrete I' a navrhol
riešenie tak aby boli naň použité novododané komponenty . ..................................................... 64
4.6. Analytický nástroj pre monitorovanie činností systému ............... ... ................... .. ..... ...... 64
4.7. Aplikačná bezpečnosť systému ............................................. .................................... 64

5. ZOlJlam požadovaných a ti ft .......................... ................................................. 66
6.

rganizácia proje 'tu ........................................................................................ 71
34

6.1. Navrhovaný indikatívny časový harmonogram ............................................................. 71
6.2. Organizačná schéma ............................................................................................... 73
Deklarovaná súčinnosť ÚPV SR ......................................................................... 73
Forma kooperácie na projekte ............................................................................. 74
6.3. Typy rolí za stranu ÚPV SR a definovanie kompetencií ................................................ 74
6.4 . Typy rolí za stranu Zhotovite1'a a definovanie kompetencií ............................................. 74

7.

Akceptačné

kritériá a výstupy projektu ................................................................ 77

35

,

1. Uvod
1.1.

Ciele projektu

Cieľom projektu je zavedenie pohodlných a plne sofistikovaných elektronických služieb Úradu

priemyselného vlastníctva SR, ktoré zabezpečia vyššiu tran s parentnosť a kvalitu poskytovaných
služieb, úsporu nákladov na strane poskytovatel'a aj používatel'a, elektronickú výmenu súvisiacich
dokumentov v rámci systémov registrácie predmetov priemyselného vlastníctva v EÚ a lepšiu
infonnovanosť osôb zúčastnených v rámci konania na ÚPV SR.
I. Zavedenie pohodlných a plne sofistikovaných elektronických služieb Úradu priemyselného
vlastníctva SR, ktoré zabezpečia občanom/podnikateľom komfortné vybavovanie problematiky
priemyselného vlastníctva
- Sprístupnenie služieb, ktoré umožnia podávania prihlášok a následných dokumentov k vybraným
predmetom priemyselného vlastníctva
- Umožnenie elektronického prístupu ku vybraným dokumentom , ktoré je možn é zverejniť
- Umožnenie sledovania stavu konania o prihláške vybraných predmetov priemyselného
vlastníctva prostredníctvom portálu ÚPV SR
2. Vybudovanie integrovaného informačného systému priemyselného vlastníctva
- Vytvorenie p0\1álu a rozhrania, ktoré umožní podávanie vybraných typov prihlášok
priemyselného vlastníctva a taktiež umožni podávanie príloh a technickej dokumentácie k
predmetným prihláškam
- Implementácia systému pre manažment dokumentov pre zabezpečenie pohodlnej práce s
dokumentmi (prihláškami a prílohami s nim) a implementácia manažmentu procesov týkajúcich sa
priemyselného vlastníctva
- Vybudovanie integračného rozhrania pre integráciu so systémami ostatných krajín EÚ a združenia
PCT, pre zjednodušenie procesov týkajúcich sa európskych patentov v rámci PCT
3. Zaistenie používania elektronických služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR v kontexte
slovenského eGovernmentu podl'a NKIVS a SIVS
- Vytvorenie podmienok pre občanov a podnikateľov, keď nebude nutné pre potreby procesov
eGovemment služieb dokladať informácie, ktoré sú evidované v iných informačných systémoch
orgánov verejnej správy
- Zabezpečenie konzistentného, jednoduchého a bezpečného podpisovania dokumentov pri
integrácii so spoločnými modulmi ÚPVS
- Komplexné riešenie elektronického obehu dokumentov pre služby rezortu, zabezpečujúce
zj ednodušenie administratívnych činností a odstránenie neefektívnej práce s manuálnym obehom
dokumentov, zefektívnenie komunikácie a pod.

1.2.

Východiská a predpoklady

l.2.l. Legislatívne predpoklady

realizovateľnosti

projektu a používania jeho výsled kov

Dodávateľ

a informačný systém musí rešpektovať právne predpisy a normy uvedené v oblasti
legislatívy informatívneho dokumentu :

I. Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
1.
Zákon Č . 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [Úrad je povinnou osobou v zmysle §
3 od s. 1 písm. a)]
2.
Výnos Č. 312/20 lOZ. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
3.
Zákon Č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých

4.

5.

zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon Č. 211 /2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infonnáciám (zákon o slobod e
informácii) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
[Úrad je povinnou osobou v zmysle § 2 ods. l J
Zákon Č . I22/20l3 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov [Úrad je prevádzkovateľom v zmysle § 2 ods. l v spojení s § 4 ods. 2 písm. b)]
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Zákon Č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [Úrad spracováva Koncepciu ochrany
utajovaných skutočností podl'a § 5 ods. 2]
7.
Zákon Č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších predpisov [Úrad vedie ústredný fond patentovej literatúry a
zabezpečuje výmenu a sprístupňovanie informácií v oblasti priemyselných práv podl'a
§32 ods. 3]
8.
Zákon Č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v zneni neskorších
predpisov [Úrad je správny orgán podl'a § l ods. 2]
9.
Zákon Č. 435/200 l Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov ["Podanie
na Úrad sa môže vykonať prostredníctvom ele"'tronických prostriedkov. Ak takéto
podanie nie je podpísané elektronickým podpisom, treba ho doplniť v písomnej forme v
lehote jedného mesiaca, inak sa takéto podanie považuje za právne neúčinné" § 79 ods.
10]
IO. Vyhláška ÚPV SR Č . 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Č. 435/200 l Z.z. o
patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (patentový zákon)
ll. Zákon Č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach
12 . Vyhláška ÚPV SR Č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Č. 506/2009 Z.z. o
ochranných známkach
13. Zákon Č . 444/2002 Z . z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov
14. Vyhláška ÚPV SR Č . 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Č. 444/2002 Z.z. o
dizajnoch
15. Zákon Č . 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach
výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
16. Zákon Č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona Č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku
za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o
poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a
výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
17. Vyhláška ÚPV SR Č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Č. 517/2007 Z.z. o
úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
18. Zákon Č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení zákona
Č. 84/2007 Z.z. ktorým sa mení a dopÍňa zákon Č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a
právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
19. Zákon Č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č.444 /2002 Z. z. o
dizajnoch a zákona Č. 55/ 1997 Z. z. o ochralU1ých známkach v znení zákona č.577 /200 l
Z. z. a zákona Č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
20. Vyhláška ÚPV SR Č. 611 /2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu
odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob určenia odmeny
patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za
stratu času.
21. Zákon NRSR Č. 14511995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
22. Zákon Č . 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za
udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o
poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochraIU1ého osvedčenia na liečivá a
výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
23. Zákon Č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
24 . Vyhláška MV SR Č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
25. Výnos MV SR 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na
správu registratúry.
ll. Právo Európskej únie
l.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady Č. 9/96/ES z 11.marca 1996 o právnej ochrane
databáz
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13 . decembra 1999 o rámci
spoločenstva pre elektronické podpisy
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 , týkajúca sa
spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických
6.
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4,
5,

6,

komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)
Smernica 2003 /98/ ES Európskeho parlamentu a Rady zo 17, novembra 2003 o
opakovanom použití informácií verejného sektora
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ ES z 15 . marca 2006 o uchovávaní
údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných
elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a
doplnení smernice 2002/58/ ES
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ EHS z 24. októbra 1995 o ochrane
fYzických osôb pri spracovaní osobných údajov a vol'nom pohybe týchto údajov

7,
8.
9,

Nariadenie Rady (ES) č, 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva
Nariadenie Komisie (ES) Č. 2868/95 z 13 . decembra 1995, ktorým sa vykonáva
nariadenie Rady (ES) č, 40/94 o ochrannej známke spoločenstva
10. Nariadenie Rady (ES) Č. 6/2002 z 12. decembra 200 I o dizajnoch spoločenstva
II , Nariadenie Komisie (ES) č, 2245/2002 z 21 . októbra 2002, ktorým sa vykonáva
nariadenie Rady (ES) Č. 6/2002 o dizajnoch spoločenstva
12. Rady (ES) Č . 510/2006 z 20, marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označeni
pôvodu pol'nohospodárskych výrobkov
13, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č, 110/2008 z 15 , januára 2008 o
definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o
zrušení nariadenia (EHS) Č . 1576/89
14, Nariadenie Rady (ES) Č . 1234/2007 z 22, októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie
pol'nohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité pol'nohospodárske
výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
15. Nariadenie Rady (ES) Č. 49112009 z 25 . mája 2009, ktorým sa mení a dopíňa nariadenie
(ES) č, 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie pol'nohospodárskych trhov a o
osobitných ustanoveniach pre určité pol'nohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej
spoločnej organizácii trhov)
16 , Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č, 469/2009 zo 6. mája 2009 o
dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá
17, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Č. 1610/96 z 23 , júla 1996 o vytvorení
doplnkového ochrmmého certifikátu pre výrobky na ochranu rastlín
18, Smernica č, 98/44/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6, júla 1998 o právnej ochrane
biotechnologických vynálezov
lll. Medzinárodné zmluvy
l.
Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov
(oznámenie MZV SR Č . 49/2001 Z. z.)
2.
Dodatkový protokol k dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní
osobných údajov (oznámenie MZV SR Č. 20/2005 Z. z.)
3,
Dohovor o práve ochrannej známky (oznámenie MZV SR č, 215/1998 Z. z.)
4.
Singapurský dohovor o práve ochrannej známky (oznámenie MZV SR č, 90/20 IO Z, z.)
5.
Zmluva o patentovej spolupráci (oznámenie FMZV Č . 296/ 1991 Zb.)
6. Dohovor o patentovom práve (oznámenie MZV SR Č . 99/2005 Z.z.)
7,
Vykonávací predpis k Dohovoru o patentovom práve (oznámenie MZV SR Č . 99/2005 Z.
z.)
8.
Dohovor o udel'ovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) (oznámenie
MZV SR č, 47/2008 Z, z.)
9.
Vykonávací predpis k Dohovoru o udel'ovaní európskych patentov (oznámenie MZV SR
Č. 590/2007 Z, z.)
IO. Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva (Vyhláška č, 6411975 Zb " v
znení vyhL č , 8111986 Zb.)
II. Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (Dohoda TRlPS)
(oznámenie MZV SR Č. 152/2000 Z, z.)

1.2.2. Analýza

súčasného

stavu

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť
priemyselného vlastníctva. Túto úlohu plní na základe zákona Č. 575/200 I Z. z. o organizácii činnosti
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov,
úžitkových vzorov, dodatkových ochranných osvedčení, topografií polovodičových výrobkov,
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dizajnov, ochranných známok, označeni pôvodu výrobkov a zemepisných označení, vedie registre
predmetov priemyselného vlastníctva a vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie,
sprístupňuje ho verejnosti a pôsobí ako špecializované stredisko patentových informácií v Slovenskej
republike (iné strediská zriadené ÚPV SR). Je gestorom medzinárodných zmlúv na ochranu
priemyselného vlastníctva, ktorými je Slovenská republika viazaná. Podporuje rozvoj technickej
tvorivosti a ochranu jej výsledkov, vzdelávanie a popularizáciu v oblasti duševného vlastníctva.
Úsek správy:
U00204 - Priemyselné vlastníctvo
U0020S - Vedenie ústredného fondu patentovej literatúry a
informácií v oblasti priemyselných práv
Agendy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Služby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zabezpečovania

výmeny a

sprístupňovania

Rozhodovanie o patentoch a dodatkových ochranných osvedčeniach
Rozhodovanie o medzinárodnej prihláške podanej na základe zmluvy o patentovej spolupráci
Prijatie a zaslanie európskej patentovej prihlášky
Rozhodovanie o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam
úradu, ktoré boli vydané v prvostupňovom konaní
Rozhodovanie o úžitkových vzoroch
Rozhodovanie o ochranných známkach
Rozhodovanie o dizajnoch
Sprístupnenie údajov o patentoch, úžitkových vzoroch, dodatkových ochranných
osvedčeniach,
ochranných známkach, dizajnoch, označeniach pôvodu výrobkov a
zemepisných označeniach výrobkov, topografiách polovodičových výrokov

Prihlasovanie patentov
Iniciovanie sporového konania ohl'adom patentu
Prihlasovanie prihlášok podľa zmluvy o patentovej spolupráci
Podávanie prekladu európskeho patentu
Prihlasovanie európskych patentov
Prihlasovanie dodatkového ochranného osvedčenia
Predlžovanie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia
Iniciovanie sporového konania ohľadom dodatkového ochranného osvedčenia
Prihlasovanie úžitkových vzorov
Iniciovanie sporové ho konania ohľadom úžitkového vzoru
prijatie
Prihlasovanie ochranných známok I medzinárodných ochranných známok
medzinárodných ochranných známok od Medzinárodného úradu
Iniciovanie sporového konania ohľadom ochrannej známky I medzinárodnej ochrannej
známky
Prihlasovanie dizajnov
Iniciovanie sporového konania ohľadom dizajnov
Sprístupnenie vybraných údajov z registrov ÚPV SR
Sprístupnenie položiek konania o predmetoch priemyselného vlastníctva

životné situácie:
808: Duševné vlastníctvo
042 Ochranné známky
043 Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia
044 Patenty a ochranné dodatkové osvedčenia
046 Topografie polovodičových výrobkov
047 Úžitkové vzory
048 Dizajny
Odberateľmi/používateJ'mi služieb ÚPV SR sú občania (G2C) a podnikatelia (G28).
V súčasnosti má ÚPV SR vybudovaný systém elektronického podávania (EPTOS) pre niektoré
prihlášky a následné dokumenty predmetov priemyselného vlastníctva. Možnosť podávania
európskych patentových prihlášok, medzinárodných prihlášok podl'a PCT v elektronickej forme
funguje od I . júla 2006 , podávať národné patentové prihlášky v elektronickej forme je možné od l.
apríla 2007, možnosť podávania prihlášok úžitkových vzorov v elektronickej forme bola sprístupnená

39

od l. januára 2008. Preklady patentových nárokov európskych patentových prihlášok, preklady
európskych patentových spisov, následne podané dokumenty k patentovým prihláškam, prihláškam
úžitkových vzorov, prekladom patentových nárokov európskej patentovej prihlášky a prekladom
európskeho patentového spisu možno podať elektronicky od l. augusta 2009.
Podávanie emópskych a medzinárodných príhlášokje možné cez nástroje poskytované Európskym
patentovým úradom (EPÚ), konkrétne cez eOLF (epoline® Online Filling), ktoré vyžadujú
elektronický podpis vydaný EPÚ. Národné patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, žiadostí
o udelenie dodatkových ochranných osvedčení na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a následne
podávané dokumenty vrátane podkladov patentových nárokov a prekladov európskych patentových
spisov je možné podávať rovnako cez eOLF, ktorý bol však vyvinutý a modifikovaný ÚPV SR v
spolupráci s EPÚ. Podania rovnako vyžadujú elektronický podpis vydaný EPÚ.
Celý systém elektronického podávania bol vybudovaný v spolupráci s Európskym patentovým úradom
(EPÚ) . EPÚ ako vlastník systému elektronického podávania umožňuje používanie tohto softvéru
všetkým krajinám Európskej patentovej dohody na základe zmluvy medzi EPÚ a príslušným národným
úradom. V súčasnosti ho využíva 15 krajín vrátane SR.
Riadenie systému elektronického podávania EPTOS fungovalo na základe uzavretých zmlúv s
národnými úradmi (vývoj nových verzií, implementácia jazykových mutácií, vzdialená podpora,
aktualizácia pluginov, ap .) do 31.12.2011. Od roku 2012 sa sčasti presunuli kompetencie na prevádzku
systému smerom k národným úradom. EPÚ už neposkytuje podporu národným úradom na základe
zmluvy, ale na základe tzv. "best effort".
Nevýhodou uvedeného systému vo vzťahu k verejnosti (občanom/podnikateľom) je, že neumožňuje
jeho rozšírenie na iné predmety priemyselného vlastníctva, predovšetkým pre oblasť ochranných
známok, ktoré tvoria približne 65 % všetkých podaných prihlášok na Úrad ročne. Dôvodom je, že EPÚ
nemá v gescii iné predmety priemyselného vlastníctva (ochranné známky, dizajny, označenia pôvodu
výrobkov a zemepisné označenia výrobkov).
Systém EPTOS je uzatvorený informačný systém , riadi sa pravidlami EPÚ samozrejme v súlade s
národnou legislatívou . Každý používatel' musí požiadať EPÚ o vydanie elektronického podpisu (smart
karty) a po jeho doručení kontaktovať ÚPV SR kvôli vloženiu verejného kľúča do systému a
nastaveniu používatel'ských práv. Smart karta obsahuje elektronický podpis, ktorým občan/podnikateľ
podanie podpisuje. V súčasnej dobe je v príprave elektronické podávanie ďalších predmetov
priemyselného vlastníctva pomocou systému FSP - jeho prispôsobením pre účely Úradu .
Súčasné komponenty/moduly IS ÚPV SR:
IS lnventio - referenčný register, ktorý umožňuje evidenciu a správu konaní o priemyselných
•
právach a centrálne vedenie registrov prihlášok predmetov priemyselného vlastníctva
•
PCT Safe - umožňuje podávať v ele\...1:ronickej fonne medzinárodné patentové prihlášky podľa
PCT
Podatel'ňa EPTOS eOLF (epoline® Online Filing) - umožňuje podávať niektoré prihlášky a
•
následné dokumenty predmetov priemyselného vlastníctva v elektronickej forme a tiež
medzinárodné patentové prihlášky podľa PCT
IS Webregistre - slúžia na sprístupňovanie vybraných údajov z referenčných registrov ÚPV
•
SR verejnosti prostredníctvom webového sídla
IS Fabasoft eGov-Suite - systém pre automatizovanú správu registratúry
•
•
Lotus Domino - podporné administratívne aplikácie využívané pri evidovaní a riešení
parciálnych úloh vykonávaných v kompetencii ÚPV SR

1.3.

Vysvetlenie pojmov a skratiek

V nasledujúcej tabul'ke sa nachádzajú definície podmienok, akronymov a skratiek potrebných k
správnej interpretácii tohto dokumentu.
-

Pojem. skrallm
I

Vý.mam

APV

Aplikačné programo~e V) bavenie

ASR

Automatizovaná s niva registratúry

CEP

Centrálna elektronická

podateľňa
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Pojem. skrall,a

V)~znam

I

CMS
CRL

Systém pre správu obsahu

I

DKS

DMS
DMZ
, EPO
,
G2G
HTTP
HW

Certificate Re"ocation List
Dokumentačný systém
; Document Mangement System

,i

I Demilitarizovaná zóna
I
;

I

European Patent Office
Government to government
Hypertext Transfer ProtocoI

I Hardvér

!AM

I

Identity Access Management
Identifikátor fyzickej osoby
Informačný systém verejnej správy
Informačné technológie
Information Technolo y Infrastructure Lib
Local Area Network
Modul dlhodobého uchovávania elektronických registratúrnych záznamov
Modul elektronického doruč'ovania
Modul elektronickjch latieb
Národná koncepcia informatizácie vt!rejnej správy
O tical Character Reco ition
Office of Harmonization for the lnternal Market
Port able Document Format
Prístupový komponent
PRojects IN Controlled Environment

IFO
IS VS
JT

lTlL
LAN
MDURZ
MĽJJ
MEľ

NKlVS
OCR
OI-HM
PJJF
PK
PRINCE 2
RFO

RPO
RUP
SDK
SQL
SSO
SW
TXT
ÚPV SR
UPVS
URL
VPN
WebDAV
WIPO
XML
XSLT
XSS

LEP

I

Software development kit
Structured Query Language
Singk sign-on
Softvér
Textový súbor
Úrad priemyselného vlastníctva SR
stredný portál verejnej správy
Uni form Resource l.ocator
Virtual Private Network
Web Distributed Authoring and Versioning
World lntellectual Property Organization
I3xtensible Markup Language
Extensible StyJesheet Language
Cross-site scripting
Zaruceoý elektronický podpis
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2.

Funkčná

špecifikácia požadovaného riešenia

Realizované riešenie musí vychádzať zo základných princípov a dokumentov eGovemmentu ako sú
Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS), Štandardy pre infonnačné systémy
verejnej správy (IS VS) a iné. V súlade s ich cieľmi a odporúčaniami musí ponúkané riešenie využívať
štandardné technológie a postupy pre návrh a implementáciu infonnačných systémov. Oproti
súčasnému stavu by malo riešenie ponúknuť výhody , ktoré možno zhrnúť do nasledujúcich kategórií:
•

Elektronizácia služieb - vytvorenie predpokladov pre rovnocermú elektronickú náhradu
vybavovania agendy na ÚPV SR. Občanovi musí byť umožnené podať elektronické podanie a
prijať rozhodnutie o jeho žiadosti prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (UPVS) a
takisto vybavovať všetky ostatné náležitosti súvisiace s podaním.

•

Centralizácia služieb - implementovaním riešenia musí
pre rôzne oblasti poskytovaných služieb.

•

Spoločné

úložisko dokumentov - všetky elektronické dokumenty úradu budú uchovávané na
jednom mieste, odkiaľ budú prístupné pre ostatné špecifikované aplikácie.

•

Integrácia systémov - riešenie musí byť prepojené do celkovej architektúry eGovernmentu a musí
byť zabezpečená efe\...1:ívna komunikácia so systémami európskych a medzinárodných organizácií
na ochranu duševného vlastníctva a v neposlednom rade musí byť nové riešenie prepojené s
existujúcimi systémami úradu .

2.1.

prísť

k zjednoteniu procesov a postupov

Koncepcia riešenia

Celková architektúra riešenia bude pozostávať z viacerých logických súčastí, ktoré vytvoria
homogénny celok umožňujúci naplno využiť priestor pre elektronizáciu služieb a procesov ÚPV SR.
Jednotlivé súčasti alebo moduly musia byť vzájomne prepojené prostredníctvom integračných rozhraní
a musia byť schopné komunikácie s už v súčasnosti existujúcimi systémami úradu. Základné funkčné
celky možno popísať nasledovne:
Modul elektronických formulárov
Táto časť prezentačnej vrstvy riešenia musí predovšetkým spracovávať a organizovať obsah
elektronických fonnulárov (CMS), prostredníctvom ktorých budú verejnosti publikované požadované
elektronické služby úradu. fonnuláre musia disponovať inteligentnými funkciami ako
prednastavovanie hodnôt, nápovede či možnosť uloženia rozpracovaného podania. Modul musí
umožniť prepojenie s integračným rozhraním eDesku UPVS pre podporu federácie identity a realizáciu
podania v zmysle eGovemmentu
Web registre
Ako súčasť portálu musí byť vybudovaný verejnosti prístupný register vybraných priemysel práv, ktorý
umožní vyhl'adávanie na rôznych úrovniach v registroch patentov, úžitkových vzorov , dizajnov,
ochranných známok, európskych patentov s určením pre SR a dodatkových ochranných osvedčení.
Systém pre správu predmetu

činnosti

úradu -INVENTIO 2

Riešenie musí implementovať taký systém, ktorý svojími rozhraniami a funkčnosťami, umožní priame
automatické prepojenie s existujúcim systémom INVENTIO 2, najmä pre prijímanie ele\...1:ronických
prihlášok, odborné spracovanie a odosielanie výstupných dokumentov súvisiacich s duševným
vlastníctvom pre patenty, európske patenty, dodatkové ochranné osvedčenia, úžitkové vzory, dizajny,
ochrarmé známky a medzinárodné ochranné známky a zabezpečí prostredníctvom dodaných riešení
CMS, DMS, správy registratúry, príp. ďalších zefektívnenie, zautomatizovanie a tým zrýchlenie
vykonávaných činností pracovníkmi úradu.
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Jednotný systém pre správu dokumentov (DMS) a

integračné

rozb rania

ÚPV SR požaduje vybudovanie systému pre správu dokumentov v rámci celého úradu, ktorý umožní
existujúcim aplikáciám využívať obsah úložiska. Riešenie musí umožniť prepojenie jednotlivých
modulov so systémami a aplikáciami úradu tak, aby bolo zabezpečené plynulé vykonávanie čirmosti
a procesov úradu. Komunikačné rozhrania pre integráciu musia byť postavené na moderných
technológiách, okrem iného odporúčaných aj v NKIVS . Súčasťou integrácie s externými systémami
musia byť minimáLne komponenty UPVS (centrálna elektronická podateľňa - CEP, modul
elektronického doručovania - MED , integračná platforma - G2G), register fyzických osôb - RFO,
register právnických osôb - RPO, ako aj požadované rozhrania pre národné a medzinárodné aplikácie
prevádzkované mimo llPV SR.

2.2.

Mapovanie elektronických služieb na komponenty

IS
Pre úspešné nasadenie elektronických služieb vyžadujeme, aby boli do procesu realizácie jednotlivých
služieb zapojené viaceré interné aj externé informačné systémy. Obr. I Komponentový model riešenia
zachytáva pohľad na požadované komponenty rozdelené do logických celkov .
Základným prvokom pri elektronickom výkone verejnej moci je UPVS, ktorý je hlavný komunikačný
bod občana so štátnou správou . Združuje všetky zverejnené služby na jednom mieste, naviguje
používateľa pri vyu žívaní služby a poskytuje spoločné funkcionality pre iné IS VS na zvýšenie
efektívnosti využívania IT prostriedkov.

UPVS

I

eDeskg] 1

I

.NoUtyg]

I ~ ~ ~ ~ I

I

~I

oF.nn

~ I

MDURZg]

I

~I

G2G

Prezentaéna v~bta

g]
IS EPTOS

EloIdronlckO
formulire

SJ

g]

_,agim• . -.jn.
zoznamy

Ap h,očn áv

ilia

g]

L

I

DMS

RogilltlltU,.

i

Spracovanie

práv

vieobec:n.tpeciallzovaná t.

I

RogIIInI prlemyHinéhog]
vlastníctva

L-

H

Rogí_olÓb

i
l

~

SJ

odbornej agendy na
ochranu duievných

SJ ~ -

I DiuitalizilČné P,acovlllk~

SJ

INVENTIO 2

g]1

I

Regiatro

SJI

0-.. IIlIÍllujúce SJI
oyllimy UPV SR

Obr. l Komponentový model

infonnačného

systému
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Ďalšou úrovi\ou v poskytovaní služieb, už v pôsobnosti ÚPV SR, je prezentačná vrstva integrovaného
systému na úrade, ktorá bude reprezentovaná novovybudovaným portálom pre užívateľov (interných aj
externých). V rámci tejto vrstvy preto je potrebné dobudovať na novej platforme dva nové
komponenty .
A) Systém elektronických formulárov, ktorý bude zabezpečovať autentifikáciu používatel'ov
a iniciovať elektronické podania.
B) Druhým komponentom musia byť webregistre, určené pre prezentáciu vybraných informácií
súvisiacich s evidenciou duševného vlastníctva.
Tak isto ciel'om navrhovaného portálu je potreba zabezpečiť čo najjednoduchšiu prácu pre interných
užívatel'ov, ktorým by toto riešenie malo ul'ahčiť prístup do jednotlivých systémov napr. zavedením
SSO a použitie portálu ako centrálneho vstupného bodu pre jednotlivé aplikácie .
Aplikačná časť mu sí byť tvorená predovšetkým systémami na administratívne a odborné spracovanie
agendy úradu . Riešenie musí poskytovať spoločné dokumentové úložisko s prístupom pre iné
aplikácie, nástroje pre jednotnú realizáciu procesov a komunikačné rozhrania pre vnútorné a externé
aplikácie.

Vo vzťahu občana, resp. podnikatel'a s ÚPV SR existujú dva základné smery, ktorými sa bude rozvíjať
elektronická komunikácia. Buď občan žiada úrad o službu alebo úrad poskytuje službu občanovi.
Nižšie je prezentované, ako by mala táto komunikácia vyzerať po implementácii riešenia

2.2.1. Proces podania elektronickej prihlášky / žiadosti na UPV SR
Nižšie popísaný postup je obecný, bez ohl'adu na druh prihlášky/žiadosti a špecifik z nej
vyplývajúcich.
•

Pre prístup k elektronickým službám ÚPV SR môže občan využiť dve základné cesty:
a) prístup z webového sídla ÚPV SR
b) prístup z webového sídla UPVS

•

V prípade webového sídla úradu sa prihlási do autentifikovanej zóny a nájde predmetnú
elektronickú službu; v prípade webového sídla UPVS občan vyhl'adá príslušnú životnú situáciu a
zobrazí dostupné služby.

•

Prí zvolení konkrétnej služby príde v oboch prípadoch k otvoreniu elektronického formulára už z
infraštruktúry ÚPV SR. Znamená to, že ak občan zavolal službu z UPVS, nastane po autentifikácii
k presmerovaniu do autentifikovanej zóny na ÚPV SR.

•

Po vyplnení formulára, pripojení požadovaných príloh a potvrdení príde k uloženiu podania v
definovanom formáte do eDesk na UPVS.

•

Poslednú časť podania občan ukončí v module eDesk, kde ho finálne potvrdí a podpíše zaručeným
elektronickým podpisom (ZEP) ak sa to pre danú elektronickú službu vyžaduje. Podpísanie ZEP
om vyžaduje, aby občan mal od niektorej akreditovanej certifikačnej autority vybavený
kvalifikovaný certifikát a certifikované zariadenie pre uloženie podpisového kľúča .

•

Následne je podanie modulmi UPVS zaslané do CEP, kde prebehne
je vložené do schránky pre elektronické správy ÚPV SR.

•

Webovými službami integrovaného systému musí byť zabezpečené pravidelné čítanie a
sťahovanie podaní zo schránky. Prevzatím podania sa jednak vytvorí nový doručený záznam v
zásobníku práce v registratúre a zároveň zašle informácia o doručení do eDesk na UPVS.
Po spracovaní záznamu v registratúre sa automaticky zašle správa do systému pre spracovanie
odbornej agendy úradu, kde referent bude pokračovať v ďalšom odbornom spracovaní podania s
údajmi zadanými občanom pri vypíňaní formulára.

•

2.2.2. Proces zaslania elektronickej odpovede

čiastočné

overenie a podanie

občanovi
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Nižšie popísaný postup je obecný, bez ohl'adu na obsah výstupného dokumentu zasielaného
a špecifik z neho vyplývajúcich.

občanovi

•

Výstupný proces bude iniciovaný vytvorením dokumentu v systéme pre prácu s priemyselnými
právami . Dokument sa automaticky uložiť do jednotného úložiska a následne sa vytvori aj
registratúrny záznam v registratúrnom systéme.

•

V registratúrnom systéme prebehne schválenie, v rámci ktorého vedúci alebo definovaná osoba
schválením podpíše dokument ZEP-om .

•

Po technickom overení podpisu (na pozadí), odborný pracovník označí záznam ako odoslaný,
a tým sa automaticky zašle správa do modulov UPVS na zobrazenie veDesk.

•

Prečítanie

správy občanom veDesk bude podmienené podpísaním
automaticky zaslaná do schránky úradu na UPVS .

•

Pri pravidelnom vyberaní obsahu schránky systémom úradu, bude doručenka spárovaná
s pôvodnou odoslanou správou a informácia bude tlmočená používatel'ovi v registratúrnom
systéme.

doručenky,

ktorá bude

V uvedenom postupe nie sú zachytené rôzne neštandardné prípady, ktoré majú vplyv na výsledný
spôsob doručenia dokumentu. Príkladom faktorov, ktoré ovplyvňujú elektronické doručenie sú napr.
dočasná nedostupnosť eDesku alebo možnosť nastavenia spôsobu doručenia ešte pri elektronickom
podaní občana.
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3. Požiadavky na riešenie
ÚPV SR požaduje, aby ponúkaný integrovaný infonnačný systém pozostával z viacerých funkčných
celkov, ktorých charakteristika je uvedená v nasledujúcich kapitolách tohto dokumentu.

3.1.

Jednotné dokumentové úložisko

Centrálne dokumentové úložisko musí byť jednotný, bezpečný a údajovo konzistentný zdroj
dokumentov ÚPV SR. Dokument manažment systém (DMS) musí poskytovať dokumenty pre všetky
ostatné úradné aplikácie a systémy mimo úradu. Implementované riešenie musí umožňovať dlhodobé,
bezpečné uloženie elektronických dokumentov so zabezpečením ich integrity. Dokumenty sa musia v
systéme priamo vytvoriť alebo môžu byť importované z rôznych zdrojov, napr. evidenciou doručenej
korešpondencie vo fYzickej aj elektronickej podatel'ni vrátane skenovania, automatickým importom z
iných aplikácií.
Prehl'ad požadovaných vlastnosti a funkcií pre jednotné dokumentové úložisko:
• obsahy dokumentov budú ukladané pomocou technológie zabraňujúcej redundantnému
uloženiu, napr. CAS (Content Adressed Storage), popisné údaje (metadáta) sa musia ukladať
v relačnej databáze,
•

škálovatelnosť

-

možnosť

pružného škálovania systému pri zachovaní doby odozvy a

dostupnosti,
existovať možnosť

•

musi

•

systém musí

konfigurovatel'ného auditovania

podporovať

činnosti

systému,

import dokumentov do systému s využitím Funkcie drag&drop.

Vytvorenie dokumentu:
• systém musí podporovať všetky typy dokumentov,
•

implicitný check-in a check-out pri práci s dokumentmi,

•

systém musí

Systém musí

mať možnosť priradiť

podporovať

dokumentu l'ubovol'né atribúty,

pri správa verzií:

•

plná podpora pre správu verzií,

•
•

riadenie verzií,
možnosť prístupu ku jednotlivým verziám,

•

l'ubovol'ný počet verzií dokumentu,

•

automatické generovanie

•
•

uvoľnené verzie,
zobrazenie verzie (Change Tracking),

•
•

auditing,
porovnanie verzií - obsahu ametadát.

Spoločné

•

spracovanie objektov:
uzamykací mechanizmus

čísla

verzií,

zabraňuje súčasnej

zmene objektu viacerými

používateľmi.

Prístupové práva:
• správa organizácie: prístupové práva na základe hierarchickej organizačnej štruktúry,
používateľské

•
•

role a zastupovanie,
statické aj dynamické prístupové práva na úrovni objektu a atribútov,

•

možnosť definovať

prístupové práva pre dokument podl'a potreby zákazníka.

Vyhl'adávanie:
vyhľadávanie

podl'a

ľubovol'ných

•

efektívne

•

podpora pre fulltextové vyhl'adávanie,

•

podpora pre

vyhľadávanie

podl'a

kl'účových

atribútov,
slov,
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•

podpora pre rešerše.

3.1.1. Špecializovaná registratúra
Implementácia spoločného dokumentového úložiska pre celý úrad, a s tým súvisiace zjednotenie
procesov evidencie a manipulácie dokumentov bude vyžadovať okrem iného aj nové používateľské
rozhranie, vytvorenie nového objektového modelu a zjednotenie toku činností (worktlow)
v existujúcom registratúrnom systéme. Obsahovo musí byť špecializovaná registratúra zameraná na
evidenciu agendy súvisiacu s priemyseinými právami . Diverzifikáciou na všeobecnú a špecializovanú
registratúru bude možné jednoduchšie spravovať pohyb dokumentov, nastavovať práva a separátne
upravovať funkcionalitu podľa potrieb UPV.
Súbor funkcionalít tvoriacich špecializovanú registratúru musí

obsahovať:

Register osôb
Register osôb bude centrálne miesto pre evidenciu osôb ako aj tyzických tak aj právnických. Štruktúra
údajov o osobe musí zodpovedať výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy, čím bude zabezpečená interoperabilita a automatizované spracovanie s inými
IS. Register musí slúžiť pre jednoznačnú evidenciu "klientov" úradu a identifikáciu osôb
komunikujúcich s ÚPV SR. Súčasťou registra musia správcovské funkcie a sofistikované možnosti
úprav, kontroly duplicít a riešenia kontliktov. Register osôb musí byť integrovaný so všeobecnou a
špecializovanou registratúrou, príp . s inými aplikáciami, pre potreby určenia žiadateľov ,
odosielatel'ov, adresátov alebo držiteľov dokumentov.
Register musí pre jednotlivé parametre ponúkať širokú škálu štandardných číseLníkov. Požiadavkou je,
aby subjekty registra boli synchronizované s referenčnými registrami ako RFO, RPO .
Nástroje na správu elektronických podpisov
Nástroje na správu elektronických podpisov ako komplexný systém objektov , atribútov a mechanizmov
bude zabezpečovať prevádzku a dlhodobé uloženie elektronických podpisov. Systém musí pokrývať
celý kolobeh od evidencie certifikátov používateľov, dokumentov podpísaných ZEP-om, cez
zodpovedajúce transformácie a XML schémy elektronických podaní, až po kontrolu a spracovanie
zoznamov zrušených certifikátov (CRL) distribuovaných z CEP. Jednotlivé objekty musia byť logicky
prepojené na úrovni záznamu. Na základe týchto údajov musí byť zabezpečené , aby elektronické
podania v zmysle Občianskeho zákonníka boli rovnocenné vlastnoručnému "notársky osvedčenému"
podpisu.
Pre účely odosielania elektronických dokumentov musí byť v systéme úradu nainštalovaný podpisovač,
prípadne iným spôsobom zabezpečená možnosť podpisovať výstupné dokumenty úradu ZEP-om .
Objekty pre uchovávanie a výmenu údajov o priemyselných právach
Vzbl'adom na početnú komurukáciu s externými subjektmi , vymieňaním údajov s partnerskými
organizáciami a procesmi , ktoré prechádzajú viacerými aplikáciami, musia byť prenosy údajov
týkajúce sa priemyselných práv realizované v štruktúre podľa noriem organizácie WIPO.
3.1.2. OCR
Na zabezpečenie elektronizácie služieb ÚPV SR musí byť v rámci riešenia dodaná aj funkcionalita
optického rozoznávania znakov (OCR) na vstupných skenovaných dokumentoch.
Funkcionalita musí byť prístupná z používateľského rozhrania registratúry, kde pri evidencii záznamov
naskenovaním papierových dokumentov musí prísť k uloženiu ich elektronickej verzie v požadovanom
formáte, ktorý umožní vyhl'adateľnosť textu .
Digitalizácia papierových dokumentov začne ich naskenovaním - na tento účel budú na úrade zriadené
dve skenovacie pracoviská. Pracovníci v ňom budú skenovať všetky potrebné dokumenty, vyťažovať z
nich údaje a nahrávať ich do systému (DMS), čím budú automaticky vstupovať do rôznych procesov
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spracovania dokumentov v rámci úradu. Jednotlivé dokumenty budú na skenovacie pracovisko
prichádzať označené štítkom s čiarovým kódom a dokumenty budú zaevidované v systéme.
Základné činnosti vykonávané na skenovacom pracovisku budú:
•
príprava dokumentov na skenovanie (vytváranie dávok),
skenovanie dokumentov, vyťažovanie dát a dopÍňanie dát,
•
•
validácia elektronických dokumentov a vyťažených dát,
•
príprava dokumentov k distribúcii alebo k archivácii (radenie dokumentov do
llkladacích jednotiek).

ROlI)Oln4vanlt

rT

-

l\,..••. ~~:U •

--..

• I

..

j

Obr. 2 Proces digitalizácie dokumentov.
Postup krokov pri digitalizácii dokumentov:
l. Príprava - pripravenie dokumentov na skenovanie označené na prvej strane dokumentu štítkom
(riešenie s tlačením štítkov na špecializovanej tlačiarni pre centrálne skenovacie pracovisko
zabezpečuje podateľňa). Pre skenovanie dokumentov na organizačných zložkách je možné využiť
existujúce zariadenia (skenery, multifunkčné zariadenia).
2. Skenovanie - (vrátane vizuálnej kontroly kvality naskenovaného dokumentu),
3. Rozpoznávanie - vyťaženie údajov z naskenovaných dokumentov - voliteľné podl'a typu
dokumentu. Digitalizačné pracovisko bude zabezpečovať aj vyťažovanie dát z dokumentov
skenovaných na organizačných zložkách .
4. Validácia - validácia vyťažených údajov a doplnenie ďalších údajov potrebných v rámci procesu
spracovania.
5. Release - uloženie naskenovaných obrazov do dokumentového úložiska a odoslanie vyťažených
údajov do príslušných systémov - výsledkom digitalizácie (viď vyššie) bude vznik elektronického
dokumentu v DMS. Pokia\' to typ dokumentu umožní, dôjde k automatickej identifikácii druhu
dokumentu, jeho klasifikácii a zaradeniu na vybavovanie príslušným oddelením, teda
automatizovaným naštartovaním / aktualizáciou príslušného typu spracovanía (workflowu) . Pokia!'
však automatická identifikácia nebude možná, dokument bude postúpený na manuálne posúdenie
pracovníkovi podatel'ne, resp. definovanej skupine zamestnancov (bližšie bude vyšpecifikované v
analýze). Zodpovedný pracovník na základe náhl'adu dokumentu a vyťažených údajov rozhodne, o
aký typ dokumentu sa jedná a zaradí na vybavovanie konkrétnemu oddeleniu / pracovníkovi s
príslušnou rolou, resp. naštartuje spracovací proces. V rámci tohto kroku bude riešené aj pripadne
zaznamenanie ďalších metadát dokumentu, ktoré sa nepodarilo získať automaticky pomocou
vyťažovania.

Skenovacie pracovisko bude zabezpečovať spracovanie, skenovanie dokumentov, ukladanie
dokumentov do ukladacích jednotiek. Validačné pracovisko bude zodpovedné za vizuálnu kontrolu
elektronických foriem dokumentov a kontrolu vyťažených dát. Validačné pracoviská nemusia byť
fyzicky umiestnené na digitalizačnom pracovisku nakoľko validácia prebieha pomocou webového
rozhrania.

3.1.3. E-archív
Zavedenie elektronických služieb a moderných autentifikačných prostriedkov ako je zaručený
elektronický podpis vyžaduje nové požiadavky na uchovávanie elektronických dokumentov ana
zabezpečenie ich čitate!'nosti aj do budúcnosti. Modul elektronického archívu (E-archív) bude
vykonávať dlhodobé uloženie elektronickým registratúrnych záznamov.
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S ohľadom na legislatívne normy
E-archív musí umožňovať:

ovplyvňujúce

dlhodobé uloženie elektronických dokumentov, modul

•

trvalú čitateľnosť dlhodobo uložených dokumentov pomocou ukladania dokumentu v
zodpovedajúcom fonnáte,

•

integritu uloženého obsahu ,

•

vyhľadávanie

dlhodobo uložených dokumentov,

•

zabezpečenie

dokumentov pred nepovoleným prístupom,

•

zabránenie vzniku duplicitných verzií

•

súčasný

prístup I'ubovol'ného

počtu

oprávnených osôb k tým istým dokumentom.

Na tento účel musí modul poskytovať štandardizované služby ako zaraďovanie objektov do E-archívu,
kontrola modifikácie a mazania uložených objektov, zmena chránených atribútov alebo export pre
potreby súdneho malca. Súčasťou činností vykonávaných E-archívom musí byť ochrana časovou
pečiatkou, kontrola integrity a odosielanie chybových stavov do monitorovacieho systému.
Objekty budú pridávané do archívu na základe požiadaviek okolitých modulov. Zaradenie môže nastať,
buď po uložení objektu vo fyzickom úložisku DMS alebo kedykol'vek volaním služby E-archívll.
Medzi entity zaraďované na dlhodobé uloženie musia spadať najmä objekty a ich vlastnosti súvisiace s
elektronickými podaniami, tzn. : metadáta záznamu, samotný obsah elektronického podania, súvisiacu
transfonnáciu a schému, ZEP, CRL, časové pečiatky a iné.

3.1.4. Modul fulltextového

vyhľadávania

Pre max.imálne využitie informačného obsahu uloženého v spoločnom dokumentovom úložisku musí
DMS disponovať funkcionalitou pre rýchle vyhľadávanie relevantných infonnácií. Modul bude
predstavovať sofisti kovaný systém prístupu a zobrazenia celoúradných infonnácií.
Navrhnutý softvérový produkt musí umožniť vyhľadávanie informačných objektov v korporátnom
kontexte ("Enterprise Search Software"). Informačným objektom bude informácia akéhokoľvek druhu
obsiahnutá v štruktúrovaných, čiastočne štruktúrovaných alebo neštruktúrovaných úložných
systémoch. Vo väčšine prípadov budú týmito infon1ílačnými objektmi dokumentové súbory v
súborovom systéme, emaily v systéme emailovej schránky alebo dokumenty v document management
systéme (DMS) alebo archíve. Univerzálny vyhl'adávací nástroj musí umožňovať vysokoefektívne
a škálovatel'né fulltextové vyhľadávanie ľubovol'ných informácií v rômych dátových zdrojoch a
poskytovať jednoduché, intuitívne a konfigurovateľné používateľské rozhranie. Výsledky
vyhl'adávania pochádzajúce zo špecifických indexov môžu byť zobrazené ako skryté, pokial' to
používatel' vyžaduje.
Funkčná

charakteristika modulu:

•

Univerzálne fulltextové vyhľadávanie
Používate!' môže využívať fulltextové vyhľadávanie na báze jednotlivých slov, resp. celých
fráz na samostatnej portálovej záložke alebo priamo integrované v inom softvérovom
produkte.

•

Výsledky vyhl'adávania musia byť v súlade s prístupovým i právami používateľa, pričom
indexovanie musí byť možné aj v systémoch s dynamickými prístupovým i právami
Systém povolí používatel'ovi vyhl'adať len tie objekty, na ktoré má prístupové práva.
Autorizácia prístupu môže byť vykonaná pomocou Access Control Lists (ACLs) alebo Live
Access Check.

•

Podpora pre vyhl'adávanie v archivovaných emailoch
Podpora pre indexáciu súborov typu MS Exchange, IBM Lotus Notes/Domino. Tým je možné
pri indexácii dátových zdrojov indexovať všetky súbory archívne súbory mailových systémov
s možnosťou vyhradávať všetky emaily a prílohy archivované v týchto súboroch.
Archivované emaily je možné pomocou HTML náhľadu čítať aj bez emailového programu.
Týmto spôsobom je možné vyhl'adávať archivované emaily aj cez mobilné zariadenia.
Požiadavka ÚPV SRje, aby systém podporoval viaceré emailové platformy napr. MS
Exchange, IBM Lotus Notes/ Domino.
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•

Podpora operátorov AND, OR a NEAR
Používate I' musí mať možnosť spájať vyhl'adávané pojmy pomocou logických operátorov
AN O, OR a NEAR. Musí mať možnosť používať aj zátvorky a vytvárať tak sofistikované
vyhľadávacie kritériá. Operátor NEAR umožňuje vyhl'adať objekty na základe fyzickej
blízkosti dvoch zadaných pojmov.

•

Možnosť vyhľadávať v rôznych dátových zdrojoch (v DMS, emailoch, súborových
systémoch, mailových serveroch, a pod.). Používateľ musí mať možnosť zvoliť si dátové
zdroje, v ktorých chce vyhľadávať.

•

Podpora pre fazetové vyhl'adávanie
Systém musí umožniť spresnenie (zúženie) výsledkov vyhl'adávania podl'a ďal'ších kritérií,
napr. objekty vzniknuté v danom časovom úseku, za posledných 24 hodín, za ostatný deň,
resp. týždeň, mesiac , rok atď . , alebo podľa typu dokumentu, resp . iných kritérií. Spresňujúce
kritériá musia byť prehl'adným spôsobom znázornené. Systém musí umožniť zobrazovanie
výsledkov hl'adania v štrukturovanom tvare podl'a zdroja, resp . typulkategórie dát.

•

Zobrazenie výsledkov v dvoch úrovniach
o lýchly prehl'ad s vyznačením hl'adaných pojmov
o detailný náhl'ad na obsab s farebným zvýraznen im hl'adaného pojmu, resp .
súvisiacich pojmov
Systém musí zobraziť vyhl'adané objekty prehl'adným spôsobom s farebným vyznačením
nájdených vyhl'adávacich pojmov a základnými informáciami o nájdenom objekte, ako je
jeho názov, typ, dátum vzniku, sémantická relevancia, vel'kosť, kto ho vytvoril ,
naposledy zmenil apod. Systém musí poskytovať možnosť detailného náhl'adu na nájdený
objekt s farebným zvýraznením hl'adaného pojmu .

•

Systém musí zobraziť výsledky hl'adania zoradené podl'a sémantickej relevancie s
vyhl'adané objekty zoradiť aj chronologicky.

•

Možnosť

•

Podpora pre drill down po časovej osi pre rýcblu navigáciu v nájdených výsledkoch
Systém musí poskytovať jednoduchú možno s ť orientácie v nájdených výsledkoch podľa
časovej osi, tzn. zobraziť prehľad výsledkov podl'a časovej osi - počet výsledkov za
posledných 24 hodín, za ostatný deň, týždeň, mesiac, rok, jednotlivé roky. Používatel' musí
mať možnosť jednoduchým spôsobom zobraziť výsledky bl'adania za zvolený časový úsek,
napr. za konkrétny rok . Systém následne musí zobraziť len výsledky hl'adania za daný rok ,
pričom opäť poskytne prehl'ad po mesiacoch v rámci daného roka a umožní tak pokračovať v
zužovaní (dri ll-down) výsledkov hl'adania.

•

Možnosť

•

Podpora pre expertné vyhl'adávanie v konkrétnych metadátach, resp. ich kombináciách
Systém musí umožniť expertné vyhl'adávanie v konkrétnych metadátach a ich kombináciách .
Metadáta, ktoré je možné využiť pre expertné vyhl'adávanie, sú konfigurovatel'né v rámci
konkrétnych konektorov na zdroje dát.

•

Podpora pre možnosť rozšírenia spôsobu vyhl'adávania o sémantické vyhl'adávanie na báze
thezaurov
Systém musí umožňiť definovať, resp. integrovať thezaurus (slovník) a pomocou neho
realizovať sémantické vyhľadávanie.

•

Podpora pre jednoduchú

možnosťou

definovania algoritmu pre stanovenie sémantickej relevancie aj podl'a viacerých
kritérií, napr. podl'a počtu výskytov apozície hl'adaného pojmu v nájdenom dokumente
(Content-based Ranking) na určenie kvality nájdeného výsledku

priameho spracovania výsledku hl'adania príslušným programom (actionable
infonnation)
Systém musí umožniť priame spracovanie nájdených výsledkov hl'adania tým , že poskytne
funkcie na ich spracovanie v závislosti na type nájdeného objektu a prístupových právach
používateľa. Napr. tlačidlo Otvoriť/Preskúmať/Čítať, resp. dvojklik na objekt.

rozšíriteľnosť

cez otvorené rozhrania a štandardy (RDF, SKOS)
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Systém musí podporovať otvorené štandardy RDF (Resource Description Framework) a
SKOS (Simple Knowledge Organization System). Na integráciu s externými aplikáciami
musia byť k dispozícii webové služby a výkonné a efektívne APl pre .NET a Javu.
•

Možnosť použitia synonymického slovníka pri vyhl'adávan[ - možnosť transformácie
vyh.l'adávacieho pojmu a rozšírenie o synonymá, náhrada za synonymá, zrušenie pojmu.
Systém musí umožňiť defmovať transformáciu vyhl'adávacieho pojmu, napr. doplniť pojem o
jeho synonymá, nahradiť pojem synonymami, príp. odstrániť pojem. Túto transformáciu musí
systém automaticky aplikovať pri vyhl'adávaní.

•

Podpora pre rozpoznávanie vzorov v texte ako sú čísla, identifikátory, hierarchie v
identifikátoroch a číselných intervaloch a ich využitie ako fazety.

•

Podpora pre rôzne vel'ké obrazovky pri prístupe cez tablety a smartfóny (Responsive Search )

•

Vyhl'adanie v predvolenom jazyku. Systém vo výsledkoch
prednastavený jazyk prehliadača pre zobrazenie výsledkov.

vyhľadanie

rešpektuje

Použivatel'ské rozhranie:
•

Lokalizácia
Kompletne lokalizované prostredie pre bežných používatel'ov aj administrátorov. Systém
rešpektuje prednastavený jazyk prehliadača .

•

Administrátorské rozhranie
Prehl'adné grafické administrátorské rozhranie prístupne cez tenkého klienta (webový klient)

•

Konfigurovatel'né používatel'ské rozhranie

3.2.

-

Integrácia s internými a externými systémami

Vzhl'adom na množstvo jednotlivých ča stí systémov, aplikácií a modulov požadujeme flexibilnú a
štandardizovanú technológiu, ktorá umožní bezproblémový tok informácií. Ponúkaný systém musí
zabezpečovať elektronické služby rôzneho charakteru, samotné komunikačné rozhrania musia byť
prispôsobené pre špecifické účely ponúkaných služieb. Implementovaný systém bude využívať na
komunikáciu viaceré technológie, ako napr.:

Webové služby
Implementácia štandardu SOAP Version 1.2 podl'a organizácie W3C. Služby musia umožňovať všetky
základné operácie vytvárania, čitania , modifikácie, mazania nad objektmi. Musia umožniť tiež riadenie
sekvenčnej postupnosti práce s objektmi a združovanie skupiny operácií do transakcií. Oprávnenia pri
práci s objektmi sa musia riadiť prístupovým i právami používateľa definovaným i v systéme, ktorý je
spárovaný s prihlasovacím menom a heslom , pod ktorým je webová služba volaná.
WEB DAV
Rozšírenie HTTP protokolu musí byť implementované ako služba systému predovšetkým pre
vymieňanie dokumentov medzi systémami. Musí ísť o definované úložisko pre dočasné uloženie
prenášaného obsahu (obrázok, textový dokument, PDF, ...), ktorý je po vložení do WebDAV následne
transakčne spracovaný do príslušných štruktúr systému.

3.2.1. Integrácia s elektronickými formulármi
Na zvýšenie komfortu pri vypÍň.aní elektronických formulárov musí byť vytvorené komunikačné
rozhranie medzi registratúrnym systémom a autentifikovanou zónou portálu ÚPV SR. Jeho úlohou
bude na požiadanie poskytovať formulárom špecifické údaje o osobách, prihláškach alebo iných
údajoch súvi siacich so zvoleJ1ou elektronickou službou. Údaje sa musia doťahovať zo štandardných
číselníkov používaných v backend systémoch. Prostredníctvom nápovedí a prednastavených polí musí
byť žiadateľ schopný rýchlej šie a jednoduchšie využívať danú elektronickú službu.
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3.2.2. Integrácia s UPVS
Spôsob integrácie s UPVS musí byť úzko spätý so softvérovou výbavou úradu dedikovanou pre
eGovernment a filozofiou ÚPV SR ohľadom realizácie elektronických služieb. Najdôležitejšie faktory
ovplyvňujúce spôsob integrácie:
• miesto vytvárania elektronického podania,
•

prítomnosť

vlastnej elektronickej

podateľne

na úrade,

•

manuálna alebo elektronická správa schránky úradu na UPVS,

•

spôsob generovania platobných príkazov,

•

spôsob zasielania rozhodnut!, či manuálne zo schránky úradu na UPVS alebo automaticky
rozhraním z ÚPV SR.

či

zo systému úradu alebo automaticky z UPVS,

Dodaný informačný systém musí riešiť vyššie uvedené skutočnosti. Nakoľko súčasťou dodania musia
byť elektronické formuláre ako aj rozhrania pre automatizovanú výmenu údajov a zároveň ÚPV SR
nedisponuje vlastnou elektronickou podateľňou , okruh oblastí, kde by došlo k interakcii modulov
UPVS a IS úradu, možno stanoviť nasledovne:
• prihlásenie do eDesk z IS VS cez SSO,
•

uloženie podania do eDesk,

•

sťahovanie správ zo schránky inštitúcie, správy môžu byť samotné podania alebo
technického charakteru (doručenka, potvrdenie o prečltaní a iné),

•
•

zasielanie rozhodnutí,
zasielanie notifikácií o zmene stavu podania.
3.2.3. Integrácia s webregistrami

Verejne prístupné informácie z webregistrov musia byť z dôvodu bezpečnosti oddelené v DMZ,je
preto potrebné prepojenie systémov aplikačnej vrstvy s webregistrami. Napíňanie a aktualizácia údajov
musí prebienať cez webové služby dávkovo v definovaných časových intervaloch. Štruktúra
prenášaných údajov bude mať štandardizovaný tvar podľa noriem organizácie WIPO. Podl'a typu
prenášaných údajov bude vybraná aj príslušná schéma, napr. pre patenty ST.36, pre ochranné známky
ST.66, atď .
3.2.4. Integrácia so systémom pre správu predmetu

činnosti

úradu

ÚPV SR pri nasaden ' informačného systému požaduje, aby prišlo k zjednoteniu postupov pri
administratívnych procesoch na úrade. Znamená to, že informácie v akejkoľvek podobe musia
vstupovať a vystupovať z úradu cez jeden bod, ktorým bude registratúrny systém. Systém musí
zabezpečiť, aby následne došlo k ďalšiemu spracovaniu týchto infonnácií v príslušnej časti IS alebo
aplikácii. Najčastejším prípadom bude odborné spracovanie podaní konkrétnych priemyselných práv
v existujúcom systéme INVENTlO 2. Medzi registratúrou a systémom na odborné spracovanie
priemyselných práv musia byť k dispozícii definované služby pre rôzne prípady integrácie:
• tok informácií z registratúry do správy priemyselných práv je požadovaný minimálne na
úrovni :
o notifLkácia o novej prihláške/o novom podaní,
o notifikácia o novej elektronickej prihláške/o novom elektronickom podaní,
o notifikácia o zmene spracovatel'a,
o notifikácia o uzatvorení/stornovaní podania.
•

tok informácii zo systému pre správu priemyselných práv do registratúry je požadovaný
minimálne na úrovni:
o
vytvorenie rozhodnutí a dokumentov,
o
zmena stavov prihlášok.

Okrem hore uvedených prípadov správy priemyselných práv musí lNVENTlO 2 dokázať čítať
a editovať vybrané objekty z registratúry, a to predovšetkým dokumenty, ktoré budú uložené centrálne
na jednom mieste.

3.2.5. Integrácia s

referenčnými

registrami
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Dodané riešenie musí byť schopné využívať služby referenčných registrov pre [S VS. [de
predovšetkým o register fyzických osôb a register právnických osôb. Prepojením na uvedené registre
nebude potrebné vyžadovať značnú časť údajov od samotných občanov, ale prostredníctvom
aktualizácií s registrami budú potrebné údaje automaticky doťahované do integrovaného informačného
systému ÚPV SR. V závislosti od verejne prístupných služieb registrov volania musia byť zamerané
najmä na:
•

overenie existencie osoby (podl'a RČ , priezviska a mena ; RČ a priezviska),

•

získanie [FO,

•

získanie informácie o adrese trvalého pobytu, o adrese prechodného pobytu (aj s typom a
platnosťou

•

prechodného pobytu),

iné informácie relevantné pre potreby úradu.

Okrem referenčných registrov musí systém využívať pri štandardizovaných hodnotách číselníky,
ktorých aktualizácia by mala byť automatizovaný spôsobom zabezpečená z príslušných zdrojov, napr.
Štatistický úrad SR, Slovenská pošta a pod.

3.2.6. Integrácia na aplikácie národných a medzinárodných organizácií ochrany
priemyselných práv
Dodaný IS musí zabezpečiť výmenu údajov medzi ÚPV SR a partnerskými organizáciami ako EPO,
WIPO, OHIM a iné. Prenos musí byť zabezpečený v oboch smeroch, z národných a medzinárodných
organizácií do [S ÚPV SR ako aj opačne. Technologicky musí byť prepojenie riešené v čo najväčšej
miere automatizovane a transakčne , v závislosti od technológie a možností prenosu údajov na
konkrétnej organizácii . Systém úradu musí realizovať výmenu v požadovanej štruktúre údajov
(štandardy WIPO) a tiež v požadovaných formátoch súborov (XML, TXT, PDF).

3.2.7. Integrácia na existujúce aplikácie (najmä Lotus Domino, ERP systém)
Dodaný IS by mal umožňovať využitie existujúcich IS a to hlavne pre oblasť celo úradného
fulltextového vyhľadávania a tiež integrácie na spoločnom portálovom riešení s využitím napr. SSO
prípadne iných technológií pre zjednodušenie prístupu kjednotlivým IS.

3.3.

Modul elektronických formulárov

Portál Úradu priemyselného vlastníctva SR bude po sprístupnení elek.'tronických služieb predstavovať
webové rozhranie pre účastníkov konania v roli prijímateľov služby, na ktorom budú schopní efektívne
komunikovať s Úradom priemyselného vlastníctva SR.
Portál musí sprístupniť účastníkom konania osobnú stránku, ktorá predstavuje užívateľské rozhranie
poskytujúce možnosť obojstrannej výmeny informácií prostredníctvom zabezpečeného komunikačného
kanála. Na webovom sídle ÚPV SR musí mať prijímateľ služby možnosť využiť príslušnú elektronickú
službu poskytovanú portálom úradu .
Poskytovaná služba sa musí realizovať bez priameho osobného kontaktu prijímateľa služby s
pracovníkom úradu a teda musí nahrádzať osobný alebo poštový kontakt medzi poskytovateľom a
prijímatel'om služby. Takéto spracovanie služby už nemusí vyžadovať ďalší administratívny, papierovo
orientovaný proces. Služby musia byť navonok poskytované prostredníctvom webového rozhrania,
ktoré:
•
predstavuje prístupový bod k elektronickým službám v prostredí internetu, lokálne priamo u
posk')tovateľa služby
•
sprístupňuje elektronický formulár v portálovej aplikácií, ktorá umožní po autentifikácii
prijímateľa služby jeho elektronické podanie, čím sa sprístupní možnosť elektronického
podávania príhlášok k jednotlivým predmetom priemyselného vlastníctva, podávania žiadostí
a následných dokumentov , vrátane elektronických objednávok produktov a služieb úradu
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•

zabezpečuje

•

podporuje štandardné webové
podpornébo softvéru

•

realizuje vrstvu arcbitekwry iS úradu, ktorá priamo zabezpečuje elektronickú výmenu
infonnácií medzi prijímateľom služby a poskytovatel'om prostredníctvom internetového
portálu,

•

predstavuje konzistentné užívatel'ské rozhranie, ktorého rozsah funkcionalít je v súlade s
požiadavkami kladenými na informačné systémy verejnej správy,

•

sprístupňuje

•

bude integrované na ÚPVS, čO znamená, že základné informácie o podaniach/konaniach budú
prijímateľovi služby prístupné tak cez moduly ÚPVS, ako aj prostredníctvom prístupového
bodu elektronických služieb ÚPV SR.

správu obsahu elektronických formulárov (eMS)

dokumentáciu

prehliadače

vzťahujúcu

bez nutnosti akejkol'vek

dodatočnej

inštalácie

sa k príslušnému podaniu,

Služby členené podl'a tzv . životných situácií sú nástrojom pre realizáciu kontaktu medzi klientom
(prijímatel'om) a poskytovatel'om služby. Musia deGmovať zoznam okolností, v ktorých sa klient môže
ocitnúť. Pohl'ad na životné situácie umožňuje poskytnúť úplné in formácie o životnej situácii a jej väzbe
na interakciu s úradom, resp. súvisiacich eGovernment služieb.
Návrh členenia a štruktúry el. služieb naprieč životnými situáciami a agendami ÚPV SR:
Životná situácia
Agenda (verejnej správy)
el. fonnulár
skupina el. formulárov
el. formulár
Aplikácia pravidla na elektronické služby:
Životná
situácia

e-formulár f skupina

Agenda (verejnej správy)

I
Rozhodovani, o riadnych a
mimoriadnych opravných
prostriedkoch proti
rozhodnutiam úradu, ktoré
bol i vydané v prvostupňovom
konaní

Návrh! žiado sť na
(3 typy)

začatie

sporového konania ohl'adom úžitkového vzoru

námietky proti zápisu ÚV do registra
návrhu na výmaz ÚV
žiadosti o

určenie

Žiadosť o predižcnic platnosti úžitkových vzorov
Žiadosť o zapis úžitkových vzurov (alebo prihláška úžitkuvého v:zoru)

Podanie následných dokumentov

ohľadom

opravn~ho

podanie mimoriadneho

úžitkov)'ch vzorov (23 typov)
prostriedku

podanie návrhu na prepis majitel'a
podanie rozkladu proti

C
o

..
..
N

....

o

žiadosť

o nahliadnutie do spisu

rozhodnutiu

uznanie prioritného dokladu

žiadosť o odklad zverejnenia ÚV

o
..:.:

~

';:J

dodatočn é

prvostupňovému

žiadosť

Rozhodovanie o úžitkových
v:lOroch

žiadosť

o

žiadosť

o poskytnutie infomlácie o stave žiadosti

pukračuvani.:

v konaní

žiadost' o predížcnie lehoty
žiadost' o predížcnie platnosti ÚV
žiadosť

o prerušen i~ konania

žiadosť

o prevod , prechod

žiadust' o uvedenie do predošlého stavu
žiadusť

o vydanie druhopisu

žiadosť

o vyhotoveme prioritného dol-ladu

žiadosť O

osvedčenia

v)'pis z registra

žiadusť

o/ápis licencie

žiadosť

o zápis spolupóvodcu do registra

lladosť

o zápis Láložneho práva

žiados! o zastavenie konania u prihláške, resp . nasledne podanej
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Životná
situácia

Agenda (verejnej správy)

e-formulár { skupina
žiadosti
žiadosť

o zmenu mena, názvu

žiadosti o zmmu európskej patentovej prihlášky na národnú
prihlášku úžitkového vzoru
iné
Podanie prihll!šky MOZ
Podanie prihliišky OZ
Podanie žiadosti o obnovu zápisu OZ
Podanie následných dokumentov ohl'adom OZ { MOL (17 typov)
iné
podanie mimoriadneho opravneho prostriedku
podanie návrhu na prepis majilel'a
podanie oznámenia o vzdaní sa ochrannej znám")'
podanie pripomienok 3 . osobami

;>.,

.:.:
ci

RO/.hodovanie o ochranných
známkadi

'<II

prvostupňovému

podanie rozkladu proti
žiadosť

rozhodnutiu

o obnovu ochrannej známky

žiadosť

o

žiadosť

o poskytnutie informácie. o stave žiadosti

pokračovanie

v konaní

"=
=
=
...

žiadosť

o prevod, prechod

žiadosť

o uvedenie do predošlého stavu

'"
O

žiadosť

o vydanie druhopisu

žiadosť

o výpis z n:gistra

žiadosť

o vystavt'.nie dokladu o práve prednosti

žiadosť

o zápis licencie

žiadosť

o zápis záložného práva

žiadosť

o zmenu mena, názvu

~-'

<II

.c:

Rozhodovanie o riadnych a
mimoriadnych opravných
prostriedkoch proti
rozhodnutiam úradu, ktore
boli vydane v prvostupňovom
konaní

Návrh { ,.ia dosť na

začatie

osvedčenia

sporového konania

ohľadom

OZ { MaZ

Európska patentová prihlMka
Podanie prekladu európskeho patentu

Podame následf/j'ch dokumentov
ú=emí SR (13 typov)

ohľadom

európskeho patentu platného IW

podanie mimoriadneho opravneho prostriedku
podanie návrhu na prepis majitd'a

'"
....'c..,
"~
o

podanie rozkladu proti

'č

prvostupňovému

rozhodnutiu

žiadosť

o nahliadnutie do spisu

žiadosť

o

~

žiadosť

o ponuku licencie

o
ť

žiadosť

o poskytnutie inlormácie o stave

'c

žiadosť

o prevod, prechod

žiadosť

o uvedenie do predošlého stav u

Prijatie a zaslanie európskej
patentovej prihlášky

;.

ol

o

'c
~

c
c

pokračovanie

v konaní

oo

žiadosť

o zápis licencie

.c:
o

..

žiadosť

o zápis Láložného práva

žiadosť

o zmenu

=

iné (plná moc na zastupovanie, ...)

...
'"

CO
!l
oo
:...

Rozhodovanie o
medzillárodnej prih'láške
podanej na Láklade zmluvy o
patentovej spolupráci
Rozhodovanie o patentoch a
dodatkových ochranných
osvedčeniach

Podanie mlCdzinárodnej

mťna,

prihlá~ky

~iadosti

názvu

PCT

Podanie ,jadosti o vykonanie úplneho prieskumu

ohľadom

patentu

Prihlá,ka o udelenie patentu na vynález
Podan It'. následných a in)'ch dokumentov ohl'adol]l patentu (23 typov)
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Životná
situácia

Agenda (verejnej správy)

e-formulár / skupina

I
podanie mimoriadneho opravného prostriedku
podanie návrhu na prepis majitel'a
podanie rozkladu proti

prvostupňovému

rozhodnutiu

žiadosť

o

dodatočné

priznanie práva prednost.i

žiadosť

o

dodatočné

uznanie prioritného dokladu

žiadosť

o nahliadnutie do spisu

žiadosť

o

žiadosť

o ponuku licencie

žiadosť

o poskytnutie informácie o stave žiadosti

pokračovanie

v konani

žiadosť o predíženie lehoty
žiadosť

o preruknie konania

žiadosť

o prevod, prechod

žiadosť

o uvedenie do predošlého stavu

žiadosť

o vydanie druhopisu patentovej listiny

žiadosť

o vyhotovenie prioritného dokladu

žiadosť

o výpis z registra

žiadosť

o zápis licencie

žiadosť

o zápis spolupôvodcu do registra

J.iadosť

o zápis záložného prava

žiadosť

o zastavenie konania o prihláške , resp. následne podanej

žiadosti
žiadosť

o zmenu mena, názvu

'Liadosti O zmenu európskej patentovej prihlášky na národnú
patentovú prilllášku
iné
Žiadosť o predÍ-~cnic doby platnosti Dodatkového ochranného osvedčenia
Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvcdčenia

Podanie návrhu/žiadosti na

začatie

sporovcho konania (2 typy)

návrh na zrušenie patcntu
žiadosť

o

určenie

Podanie návrhu/žiadosti na začatie sporového konania ohl'adom
dodatkového ochranného osvedčenia
návrhu na zrušenie 000
ž iadosti o

určenie

Podanie následných doku mentov ohtadom Dodatkového ochranného
osvedc'ema
Rozhodovanie o riadnych a
mimoriadnych opravných
prostrit:dkoch proti
rozhodnutiam úradu, ktore
boli vydané v prvostupňo\'om
konani

podanie mimoriadneho opravného prostriedku
podanie návrhu na prepis

majiteľa

podanie rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutiu
žiadosť

o nahliadnutie do spisu

žiadosť

o

žiadosť

o poskytnutie informácie o stave žiadosti

pokračovanie

v konani

žiadosť o predíženie lehoty
Liadosť

o prevod , prechod

hadosť

o uvedenie do predošlého stavu

žiadosť

o vydanie druhopisu

žiadosť

o výpis z regIstra

žiadosť

o

žiadosť

o zápis záložného práva

zápi~

osvedčenia

licencie

žiadosf o z;astavenie !,;onania o žiadosti o udeknic, resp . nasledne
podanej žiadosti
žiadosť

im':

o zmenu mena, názvu

-
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Životná
situácia
Životná
situácia

Agenda (verejnej správy)

e-formulár / skupina

Agenda (verejnej správy)

e-formulár / skupina

Rozhodovanie o diLajnoch

Podanie žiadosti o predíženie platnosti dizajnu
Podanie žiadosti o zápis dizajnu
Pod.anic následnych dokumentov

ohľadom

dizajnu

podanie mimoriadneho opravného prostriedku
podanie návrhu na prepis majitel'a
podanie rozkladu proti
žiadosť

prvostupňovému

rozhodnutiu

o odklad zverejnenia dizajnu

žiadosť

o

žiadosť

o poskytnutie informácie o stave žiadosti

pokra~ovanie

v konaní

žiadosť o pr.:dí1cnie platnosti zapísaného dizajnu

»

=

";:
N

Q

žiadosť

o prevod, prechod

žiados ť

o uvedenie do predošlého stavu

žiadosť

o vydanie druhopisu

žiadosť

o výpis z registra

osved~enia

žiadosť

o vystaven ie dokladu o práve prednosti

žiadosť

o zápis licencie

žiadosť

o zápis záložného práva

žiados ť

o zmenu mena, názvu

iné
Rozhodovanie o riadnych a
mimoriadnych opravn)'ch
prostriedkoch proti
rozhodnutiam úradu , ktoré
bol i vydané v prvos tupňovom
konani

Návrh/žiad os ť

na

za~atie

sporového konania

návrh na v)m az dizaj nu
žiadosť

o

ur~enie

Systém musí poskytovať funkcionality , ktoré umožnia vytvárať formuláre a následne ich publikovať.
Ciel'ové riešenie mu sí byť orientované na ich sprístupnenie von-line forme.
Elektronick.i' formulár musí by ť pre klienta sprístupnený na portáli Úradu a v jeho autentifikovanej
zóne sprístupní po zadaní prihlasovacích údajov klienta jeho osobnú stránku (lokálny eDesk modul), s
výnimkou registračného formulára a prípadne iného požadovaného typu formulára (napr. sťažnosť) ,
ktorá nevyžaduje zabezpečenie dôveryhodnosti podania.
Kedykoľvek pred alebo po prihlásení musí mať možnosť používate I' použiť voľbu výberu Životných
situácií, elektronických formulárov alebo prehľadávanie informácií publikovaných von-line registroch
Úradu.

3.3.1. Funkcionality elektronického formulára požadovanej služby
•

Strom so ZOLnamom životných situácií, resp. agend , a wznam k nim prislúchajúcich
elektronických formulárov .

•

Nápovede v wzname životných situácií, agend a formulárov, prípadne bližší popis situácie,
spôsob jej vybavenia a pod.

•
•

Otvorenie a prehliadanie vybraného elektronického formulára .
V každom formulári predvyplnené osobné údaje žiadateľa v prípade, že sa na formulári
nachádzajú .
označenie

POVirulých polí.

•

Validácia a osobitné

•
•
•

FormáJne a prípadné obsahové kontroly a validácie vyplnených polí formulára.
Možno s ť odoslania vyplneného formulára po splnení validačný c h kritérií formulára.
V prípade, že občan zabudne vyplniť povinné pole formulár<l , systém ho automaticky
upozorní na ch)'bajúce údaje .

•

Formulár pred odoslaním je možné na základe požiadavky
na ochranu a zabezpečenie webstránok (CAPTCHA).

dodatočne zabezpečiť

technológiou
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•

Proces vytvorenia podaniaje rovnaký pre všetky ponúkané služby .

3.3.2. Odoslanie podania
V rámci procesu odoslania by mali byť na základe implementácie systé mu vykonané nasledovné
kroky:
•

Validácia obsahu: Aplikácia kontrolných pravidiel na položky vyplneného formulára. Vykoná
sa validácia na zadanie povinných položiek, formát vyplnených položiek, resp. iné logické
pravidlo týkajúce sa logických súvislostí medzi položkami formulára.

•

Konverzia: Podanie vznikne ako súbor objektov, ktoré vznikli konverziou elektronického
formulára do objektu dokumentov typu PDF (resp. PDF/A na základe požiadavky zákazníka),
XML a súvi siacich príloh dokumentov v pôvodných formátoch.

•

Odoslanie podania do príslušných modulov ÚPVS (eDesk), čo spôsobí, že klient (odosielateľ
podania) bude mať príslušné podanie uložené v ÚPV SR.

•

Celý proces odoslania podania sa ukončí veDesku UPVS, kde odosielate\' použitlm svojho
certifikátu podpíše vytvorené podanie a odošle ho na ďalšie spracovanie do príslušných
modulov UPVS.

•

Odosielater podania bude prostredníctvom eDesku alebo presmerovaním z autentifikovanej
zóny ÚPV SR informovaný o stave spracovania jeho podania na úrade (informácia bude
zobrazovať

aktuálny stav spracovania podania pod\'a jeho zmien , ktoré zaznamenáva
registratúrny systém).

•

Notifikácia: systém zabezpečí notifikáciu spôsobom, ktorý systém poskytuje, a ktorý je
odosielatel'om - užívate\'om pri jeho registrácii zadaný .

3.3.3. Tvorba eFormulárov
Číselníky použité pri konfigurácii validačnej logiky formulárov musia mať pôvod najmä v agendových
systémoch úradu (databázy, webové služby, XML súbory), čo prispeje k zjednodušovaniu ich správy a
k zachovaniu integrity pri ich úprave. Pre zabezpečenie flexibilného prístupu k dizajnu a obsahu
formulárov zo strany úradu je požadované zaškolenie špecialistu - gestora zodpovedajúceho za
elektronické formu láre pre u s kutočňovanie ich úprav a zverejnenie v systéme. Súčasťou dodávky musí
byť

tiež užívatel'ská príručka pravidiel pre vytváranie a modifikáciu formulárov v príslušnom prostredí
na tvorbu elektronických formulárov, ktorá bude obsahovať odporúčania pre efektívnu tvorbu
formulárov .

3.4.

Webregistre

Modulu webregistre umožní sprístupnenie zdigitalizovaného obsahu fondov ÚPV SR a aj obsahu z
databáz európskych a medzinárodných inštitúcií verejnosti prostredníctvom webového sídla
obstarávate\'a.
Aplikácia musí ob s ahovať základný vyh\'adávací formulár, rozšírený vyhl'adávací formulár, ako aj
formuláre pre detaily vyh\'adaných záznamov v registroch patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné
známky , európske patenty s určením pre SR a dodatkové ochranné osvedčenia. Aplikácia musí byť
dvojjazyčná (slovenčina , angličtina) .

Aplikácia umožní :
základné vyhl'adávanie medzi všetkými skupinami webregistrov, t.j . spolu slovenské /
•
európske / medzinárodné = vyhl'adávanie záznamov vo webregistroch podra základných
identifikačných prvkov prihlášok, akými sú číslo prihlášky, dátum podania, právnická osoba,
fyzická osoba, predmet prihlášky (názov vynálezu, názov technického riešenia, znenie
ochrannej známky , názov dizajnu) s možnosťou úpravy zadania vyhľadávania, ktorá umožní
vrátiť sa k pôvodne zadanému zadaniu z výsledkov vyhl'adávania ajeho úpravu podl'a potreby
používate\'a.
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•

•

rozšírené vyhľadávanie v rámci webregistrov = vyhľadávanie záznamov vo webregistroch
podľa základných a rozšírených identifikačných prvkov prihlášok, akými sú čísla a dátumy
priority, zverejnenia, udelenia ochrany, stav konania, právny stav, systémy triedenia, čísla
vestníkov, v ktorých sa nachádzajú zverejnené údaje a pod ., s možnosťou úpravy zadania
vyhl'adávania, ktorá umožní vrátiť sa k pôvodne zadanému zadaniu z výsledkov vyhľadávania
a jeho úpravu podľa potreby používatel'a.
kontextové vyhl'adávanie v rámci webregistra = v detaile zobrazeného záznamu bude
označiť položky záznamu užívatel'om a prejsť na vyhl'adávanie, ktoré má
pred vyplnené všetky tieto položky
fulltextové vyhl'adávanie

možnosť

•

Zobrazenie zoznamu výsledkov vyhl'adávania bude so zvýraznenými zadanými údajmi, s možnosťou
zobrazenia zvoleného počtu výsledkov na stranu, listovania v zozname, vzostupného alebo zostupného
zoradenia výsledkov podl'a základných vyhľadávacích kritérií, s možnosťou výberu, ktoré kritéria
zobraziť v zomame vyhľadaných (voliteľné položky) . K dispozícii bude export vybratých výsledkov
zo zoznamu výsledkov do tlačiarne (vytvorenie reportu), alebo výstupné ho súboru vo formáte PDF.

Webregister Server

Portal DB

In tegration Server

Obr. 3 Schéma oddelenia verejne prístupných služieb od

aplikačnej

vrstvy

Synchronizácia musí byť zabezpečená volaním rozhraní vypublikovaných na middleware vrstve
riešenia. Komunikácia s middleware vrstvou vyžaduje realizáciu prostredníctvom webových služieb
spÍňajúcich štandard WSDL 2.0 a SOAP 1.2 s dátovými schémami špecifikovanými podľa štandardov
medzinárodnej organizácie WIPO ST.36 pre patenty , ST.66 pre ochranné známky a ST.86 pre dizajny.
Webregistre budú publikovať tie dáta a model, ktoré im poskytnú spomínané synchronizačné služby.
Všetky služby aplikácie Webregistre musia byť verejne dostupné pre všetkých používateľov bez
nutnosti autentifikácie. Riešenie webregistrov musí byť postavené na samostatnej virtuálnej
inrraštruktúre (virtuálnom serveri) umiestnenej v DMZ.
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4. Technická špecifikácia riešenia
Pre poskytovanie vyššie uvedených služieb pomocou príslušných aplikácií je potrebné zabezpečiť
zodpovedajúce Jľ prostredie. Toto prostredie musí pozostávať zo sieťovej infraštruktúry,
bezpečnostných komponentov, serverovýcb systémov, dátového úložiska a zálohovacej jednotky.
Prevádzkovanie elektronických služieb na požadovanej kvalitatívnej úrovni vyžaduje splnenie
nasledovných vlastností:
•
zabezpečenie vysokej dostupnosti infraštruktúry,
•
splnenie požiadaviek na bezpečnosť riešenia,
•
umožnenie prenositeľnosti celého riešenia a pr,ipojiteľnosť v inej fyzickej alebo logickej
lokalite,
modulámosť a rozšíriteľnosť do budúcnosti,
•
•
prepojiteľnosť na existujúce systému ÚPV SR a externé systémy tretích strán.

4.1.

Aktuálny stav v prostredí ÚPV SR

Táto kapitola popisuje aktuálny stav sieťových, bezpečnostných a serverov)'ch komponentov v sieti
Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky . Základné rozloženie technológií z pohľadu
použitej topológie zachytáva bloková schéma uvedená na obrázku nižšie .

Obr. 4 Aktuálna bloková schéma ÚPV SR
Jadro sieťovej a bezpečnostnej infraštruktÚJY tvori vysoko-dostupné zapojenie Cisco PIX firewall-ov.
Cisco PIX zariadenie slúži ako s ieťový firewall, pričom na jeho jednotlivých fyzicki'ch rozhraniach sú
vytvorené samostatné sieťové segmenty.
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DMZ segment slúži na ukončovanie a inicializovaníe spojení z a do InternetulGovnetu . Nachádzajú sa
tu bezpečnostné komponenty pre antivírovú a antispam ochranu elektronickej pošty a kontrolu webovej
komunikácie.
ASP segment je vybudovaný za účelom prevádzkovania primárne webových aplikácií, ktoré poskytujú
služby do Internetu.
Vnútorná sieť ÚPV SRje určená pre pripojenie používatel'ov a interných ínfonnačných systémov,
pričom v blokovej schéme je znázornená ako LAN segment.
Systémy tretích strán sú tzv. "uzatvorené svety", ktoré sú pripojené do infraštruktúry ÚPV SR a tvoria
samostatné ucelené jednotky. Tieto systémy je mOŽIlé ako celok premiestniť v rámci infraštruktúry
alebo fYzicky presťahovať. Vyššie popísané komponenty sú pripojené cez Cisco PIX firewall-y s
presne defi_novanými právami na prestup do ostatných segmentov .
Jednotlivé komponenty tvoriace infraštruktúru ÚPV SR nie sú v súčasnosti redundantné z pohl'adu
vysokej dostupnosti (okrem firewa llov) a centrálny Cisco prepínač už neobsahuje žiadne vol'né sieťové
rozhrania.
Prevádzkovanie nových eleI..'tronick)'ch služieb je podmienené existenciou viacvrstvovej vysoko
dostupnej a výkonnej infraštruI..'1.úry. Takéto prostredie sa v súčasnosti v [SÚPV SR nenachádza. N ie je
možné využiť existujúcu infraštruktúru na prevádzkovanie nových elektronických služi eb v
požadovanej kvalite a funkcionalite.
Pre splnenie požadovaných podmienok na prevádzkovanie nových elektronických služieb je potrebné
vybudovanie samostatného prostredia s požadovanými vlastnosťami. Novovznikajúce prostredie je
potrebné integrovať identickým spôsobom ako existujúce systémy tretích strán. Pre komunikáciu
nových systémov s existujúcimi a ďalšími externými komponentmi musia byť zadefinované presné
pravidlá a prestupy.

4.2.

Požiadavky na nové technické vybavenie

Požadované je vybudovanie nového dedikovaného prostredia, ktoré bude určené na prevádzkovanie
nov)'ch elektronických služieb ÚPV SR. Toto prostredie bude prepojené s existujúcimi systémami
ÚPV SR.
Prostredie musí spíňať nasledujúce požiadavky:
•
vysoká dostupnosť poskytovaných služieb,
dostatočný výkon serverových systémov s rezervou do budúcnosti,
•
zabezpečenie pomocou vrstvenej architektúry a oddelenia komponentov,
•
modulárnosť a škálovatel'nosť,
•
•
pripojitel'nosť a prepojitel'nosť systémov,
možnosť pripojenia riešenia v inej fYzickej alebo logickej lokalite,
•
zabezpečenie údajov, zálohovanie,
•
•
redundancia kritických komponentov.

4.3.

Požadovaná architektúra z

pohľadu

aplikácie

Vyžaduje sa štandardná 3-vrstvová architektúra infonnačného systému pozostávajúca z prezentačnej ,
aplikačnej a dátovej vrstvy. Detailný popis architektúry infonnačného systému ÚPV SR a
funkcionality jednotlivých vrstiev je uvedený nižšie:
Prezentačná

•

vrstva
Vrstva,
ktorá

priamo

zabezpečuje

elektronickú

výmenu

infonnácií

medzi

občanom/podnikate\'om a ÚPV SR.

•

Hlavnou úlohou je
na druhej strane.

•

Zabezpečuje

zabezpečiť

komunikačné

občana/podnikatel'a

právne záväzné podanie na vstupe a právne relevantný výstup

rozhranie,
smerom na/z úrad/u.

ktoré

sprostredkuje

všetky

požiadavky

od

Aplikačná

•

-

vrstva
Vrstva, ktorá riadi procesnú stránku podaní a suvl slacu orchestráciu expertov ÚPV SR a
jednotlivých komponentov IS tak, aby na konci procesu bol k dispozícii požadovaný výstup.
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•

Hlavnými komponentmi je manažment správy elektronického obsahu (Content management
system) a správa dokumentácie (Document management system) spolu s referenčným IS a
podpornými systémami (správa registratúry, ERP).

Dátová vrstva
•
Slúži ako dátové úložisko pre jednotlivé procesy konania, eGovernment služieb ako aj pre
ostatné vnútorné IS ÚPV SR.

4.4.

Požiadavky na infraštruktúru

Členenie infraštruktúry musí byť premietnuté do logického alebo fyzického rozdelenia, kedy pre každú
vrstvu bude vybudovaný samostatný segment infraštruktúry. Bloková schéma požadovaného riešenia je
uvedená na obrázku nižšie, kde sú spolu so základným rozložením systémov znázornené aj hlavné
komponenty riešenia.
Sieťový

ftrewalVftrewally alebo ekvivalentný bezpečnostný prvok musí zabezpečovať pripojenie k
infraštruktúre ÚPV SR a taktiež umožniť prístup k externým systémom tretích strán. Prestupy medzi
jednotlivými vrstvami, k systémom ÚPV SR a externým komponentom by mali byť riadené
bezpečnostnou politikou .
V každom segmente musí byť zabezpečená redundancia komponentov (prepínačov, serverov a
ostatných prvkov) nutných na zabezpečenie vysokej dostupnosti riešenia ako celku.
Všetky komponenty infraštruktúry musia byť zapojené tak, aby výpadok jedného z komponentov
nespôsobil výpadok poskytovanej služby.
Na ukladanie údajov požadujeme použitie vysoko dostupného dátového úložiska, prípadne viacerých
takýchto úložísk. Dátové úložisko bude využívané na uchovanie všetkých údajov potrebných na
zabezpečenie chodu služieb. Na lokálnych diskoch serverov môže byť prítolTmý iba operačný systém a
inštalácia aplikácie, pričom tam nesmú byť umiestnené žiadne aplikačné dáta, na ktorých závisí chod
služby.
Zo strany aplikácie je očakávaná podpora súčasného behu na viacerých serveroch, čím sa okrem
dostupnosti dosialme aj lepšia škálovateľnosť služby.
Na zabezpečenie dostupnosti údajov je požadované použitie samostatnej zálohovacej jednotky.
Zálohovacia jednotka bráni strate údajov v prípade poruchy alebo iného zlyhania na strane dátového
úložiska alebo samotnej aplikácie. Okrem zabezpečenia aplikačných údajov zálohovacia jednotka musí
slúžiť aj na zabezpečenie uloženia softvéru a konftgurácie na jednotlivých serveroch tak, aby bolo
možné čo najrýchlejšie obnoviť funkčnosť celého systému.
Z dôvodu

zabezpečenia

zabezpečiť

nepretržitého poskytovania elektronických eGov služieb, je potrebné
redundantné komponenty HW a SW infraštruktúry v zmysle vysokej dostupnosti týchto

služieb.
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Prezentaená
vrstva

Aplikatná
vrstva

Dátová
vrstva

Dátové úložisko

Zálohovacia
jednotka

Obr. 5 Bloková schéma požadovaného riešenia

4.5.
Požiadavky
infraštruktúrou

na

integráciu

s

existujúcou

Nová infraštruktúra vyžaduje prepojenie na existujúce systémy v rámci JS ÚPV SR, pričom hlavným
aspektom je kooperácia so systémami umiestnenými v GovNet ako i vo vnútornej LAN sieti. Súčasťou
požadovaného riešenia musí byť návrh spôsobu integrácie s existujúcimi systémami.
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Z týchto dôvodov musí riešenie zohľadniť aj požiadavky na existujúcu infraštruktúru IS ÚPV
SR vyplývaj úce z integračných požiadaviek. Vzhl'adom na zastaranú existujúcu infraštruktúru
IS úradu je potrebné aby pri návrhu riešenia bra l uchádzať túto skutočnosť na zrete I' a navrhol
riešenie tak aby boli nai'! použité novododané komponenty.

4.6.
Analytický nástroj pre monitorovanie
systému
Požiaďavkou

systému ,

činností

úradu je, aby implementované riešenie zabezpečovalo monitorovanie výkonnosti
koncových používateľov a reportovanie špecifických udalostí.

činnosti

Tento nástroj musí vykonávať monitorovanie, analýzu a diagnostiku pre operačný manažment softvéru.
Súbor funkcionalít bude sledovať požiadavky používateľov prostrednictvom služieb, serverov a
stránok. Zbieraním detailných informácii o akýchkoľvek zahrnutých službách zjednoduší odhalenie
a identifikáciu výkonnostne kritických oblastí. Implementáciou monitorovacieho softvéru bude
integrovaný informačný systém úradu disponovať schopnosťami, ktoré zabezpečia :
•
prehl'adné grafické informácie o stave systému, prehľady o dobách odoziev na pracovn)'ch
staniciach alebo využití kritick)'ch častí systému,
používateľských

transakcií

cez

aplikácie,

prvky

•

sledovanie priebehu vykonávania
infraštruktúry, až na pracovné miesta,

•
•

diagnózu problémov s výkonnosťou aplikácií,
logicky zotriedené detailné informácie o vykonávaných transakciách v rôznych úrovniach
podrobností, prezentované či už v reálnom čase alebo historicky za isté obdobie.

4.7.

Aplikačná bezpečnosť

systému

Riešenie musí spíňať všeobecne platné princípy informačnej bezpečnosti. Docielenie tohto stavu by
malo byť realizované množinou konkrétnych opatrení a nastavení na rômych úrovniach, ktoré sa dajú
zhrnúť do týchto oblasti:
l. Zmenový protokol

Zmenový protokol ako súbor infonnácií o operáciách vykonaných v informačnom systéme, umožní
rekonštrukciu histórie týchto operácií a kontrolu vykonaných operácií. V závislosti od požadovaného
detailu o vykonan)'ch operáciách je ako zmenový protokol možné využiť tri koncepty :
•

Verziovanie objektov - Verziovanie objektov v systéme umožní návrat k definovanému počtu
všetkých predchádzajúcich verzií príslušného objektu . Cieľom je mať aj spätne k dispozícii
informáciu o vlastnostiach objektu v určitom čase .

•

História - História jednotlivých operácií vykonaných používatel'om nad objektmi sa uloží a je
priamo súčasťou príslušného objektu . Tieto informácie by mali byť štandardne viditeľné v
GUi.
Auditný log - bude zaznamenávať činnosti používateľov na úrovni atribútov jednotlivých
objektov a akcií. Mal by obsahovať: názov objektu, názov logovaného atribútu/akcie, úplná
identifIkácia používateľa v systéme, pôvodná hodnota atribútu, nová hodnota atribútu,
výsledok operácie.

•

2. Ochrana integrity údajo\-'

-

Systém by mal v rámci procesov, pri vykonaní významných činností - rozhodnutí dokumentovať tieto
rozhodnutia buď elektronickými parafami alebo zaručenými elektronick)'mi podpismi.
Elektronická parafa musí obsahovať údaje:
•
o činnosti v rámci procesu, pre ktorú je predpísané použitie elektronickej parafy,
•
o používatel'ovi, ktorý danú činnosť v rámci procesu autorizoval - meno používateľa, jeho roLa
v systéme, či pri autorizácii pracuje ako zástupca iného používatel'a,
•

dátum a

čas

autorizácie.
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Elektronickú parafu nesmie zmeniť žiadny používateľ systému - tj . ani administrátor systému nebude
údaje parafY, resp. parafu odstrániť.
Väčšiu mieru integrity budú predstavovať dokumenty podpísané ZEP-om a predovšetkým zaraďovanie
takýchto dokumentov do systému dlhodobého uloženia (E-archív). Obsah chránených údajov musí byť
rezistentný voči zmene prostredníctvom bezpečnostných algoritmov. Pravidelnou kontrolou budú
detegované všetky narušenia integrity bezpečnostných prvkov a tým aj samotných údajov.
môcť zmeniť

3. Riadenie prístupu
Práca v backend časti riešenia musí byť založená na používateľs"-'Ých roliach. Každý používateľ
systému bude v rámci hierarchickej organizačnej štruktúry zaradený na určitú pracovnú pozíciu a pre
prácu s aplikáciou bude mať pridelenú rolu. Na základe priradenej role bude umožnené používateľom
následne pristupovať k aplikačným objektom alebo k ich atribútom pomocou prístupových práv.
K dispozícii musí byť široká škála prístupových práv, ktorá dovolí vykonanie rôznych operácií, od
čítania až po spúšťanie procesov.
4.

-

Aplikačná

ochrana systému v DMZ

Služby, ktoré budú prístupné z internetu pre všetkých používateľov, musia byť chránené
funkcionalitami na aplikačnej úrovni ako sú:
•
Logická validácia vstupov - ochrana proti code injection a XSS útokom,
•

Zabezpečenie

pomocou https protokolu ,

•

Komunikácia s databázou pomocou parametrov - ochrana proti SQL injection,

•

Systém povolí len to, čo je exaktne zadefinované ako prípustné a všetko ostatné odmietne,

•

Ochrana pred pokusom o preťaženie databázy a aplikačného servera, je vždy vyžadované
zadanie overovacieho kódu, tzv. "captcha" ,

•

Definovanie samostatného používatel'a a oprávnení aplikácie na úrovni
systému a databázy.

aplikačného

servera,

operačného

V prípade webregistrov musí byť na sieťovej úrovni zabezpečená aj ochrana pred hromadným
sťahovaním údajov.
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5. Zoznam požadovaných aktivít
Za účelom dosiahnutia stanovených cieľov zákazky v potrebnom rozsahu musia byť definované
základné aktivity, ktoré vychádzajú zo životného cyklu vývoja IS - od jeho návrhu , cez implementáciu
a nasadenie až po jeho prevádzku. Dôraz musí byť kladený na špecitikovanie a vývoj IS , ktorý
optimá'lne naplní biznis potreby a ciele ÚPV SR a taktiež na jeho dlhodobú udržateľnosť - z pohl'adu
nákladov prevádzky, integrácie s externými a internými systémami, modularitu a možnosť efektívneho
zapracovania zmien , ktoré vyplynú z potrieb ÚPV SR v budúcnosti.
AKTIVITA 1: ANALÝZA A DIZAJN ,IS
V rámci analýzy musí byť vykonaná detailná biznis analýza počnúc problémami a ciel'mi ÚPV SR v
oblasti definovaných služieb. Súčasťou aI...1:ivity bude popis súčasného stav (AS-IS) domény a vzťahy s
okolím na úrovni procesov, informačných systémov a služieb. Zároveň bude popísan)' súčasný stav
údajových zdrojov, infonnačných systémov, infraštruktúry. Následoe bude vypracovaný návrh riešenia
erO-BE) na úrovni biznisu, údajových zdrojov, architektúry informačných systémov a infraštruktúry.
Vstupy
•
•
•
•
•

aktivity :
štúdia uskutočniteľnosti Úradu priemyselného vlastníctva SR Oúl 2012),
opis projektu - Žiadosť o NFP , príloha č. l,
technická dokumentácia - príloha č. 7,
ďalšia dokumentácia projektu "Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR",
interná dokumentácia ÚPV SR (smernice, pracovný poriadok, organizačná štruktúra,
metodické pokyny ... ),
•
relevantná legislatíva a koncepcie (KRIS, NK'lVS, S,IVS ... ),
•
konzultácie,
výstupy aktivity:
•
biznis analýza domény a okolia,
•
SW a HW požjadavky (rozčlenené na funkčné a nefunkčné - FURPS+),
•
technologický návrh riešenia - konceptuálna a logická architektúra,
•
testovacie scenáre.
AKTIVITA 2: IMPLEMENTÁCIA IS
Predmetom tejto aktivity bude vývoj riešenia navrhnutých modulov ÚPV SR a ich aplikačného
programového vybavenia v zmysle schválenej špecifikácie softvérových požiadaviek a návrhu riešenia.
vývoj softvérového riešenia sa musí realizovať podl'a princípov štandardizovanej metodiky vývoja
informačných systémov, ktorá bude v súlade s medzinárodnými normami prílohou č. 4 výnosu MF SR
č. 312/20 I O, ako aj všeobecne uznávanými odporúčaniami pre projektové riadenie Inštitútu
projektového riadenia a schválenou Koncepciou rozvoja informačných systémov úradu. Vybudovaný
systém/ komponenty/aplikácie budú vybudované v zmysle zákona NRSR č. 275 /2006 Z.z. o
informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a
Výnose MF SR č. 312/20 IOZ.z zo dňa 9.6 .20 l Oo štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
a metodiky integrácie IS VS vydanej MF SR dňa 18.9.2013.
Vstupy:
•
schválená špecifikácia SW a HW požiadaviek a návrh riešenia (výstup z aktivity Analýza a
dizajn IS),
•
medzinárodné normy, metodické pokyny, koncepcie rozvoja IS.
výstupy:
•
Prototyp - Implementácia základnej funkcionality a základných požadovaných V)'stupov
systému v zmysle analýzy a architektonického návrhu aplikačného riešenia na overenie
funkčného modelu celej architektúry riešenia vzhl'adom na očakávané výstupy systému .
•
Pilotná prevádzka
implementácia kompletnej požadovanej funkcionality a požadovaných
výstupov systému v zmysle anal)'zy a architektonického návrhu aplikačného riešenia bez
komplexnej integrácie a automatizácie vstupných dát a registrov a tiež integrácie na ostatné

66

•

aplikačné riešenia používané v ÚPV SR. Pilotná prevádzka prebieha na pomenovanej vzorke
používateľov s limitovanou vzorkou vstupn)'ch dát.
Roll out - finálna imp'lementácia komplexnej požadovanej funkcionality s príslušnou
integráciou a automatizáciou vstupných dát a registrov a tiež všetkých požadovaných
výstupov systému v zmysle analýzy a architektonického návrhu aplikačného riešenia
prierezovo cez celý úrad s plnou záťažou a integráciou na vstupné dáta a registre.

AKTIVITA 3: OBSTARANIE A NASADENIE HW A SW UCENCIÍ
Predmetom dodávky hardvérového vybavenia musí byť obstaranie serverov, storage, backup
zariadenia, firewall, skener, switche , rack a potrebné SW - základné programové vybavenie na
virtualizáciu, operačné systémy, databázové systémy. V záujme zabezpečenia robustnej prevádzky a
zároveň bezproblémového rozširovania a výkonnostného prispôsobovania systému dôraz treba klásť
najmä na také hardvérové charakteristiky ako sú škálovateľnosť, redundantnosť, odozva a priepustnosť
systému. Softvérové vybavenie musí zahŕrlať licencie potrebné pre vytvorenie vývojového,
testovacieho a produkčného prostredia a licencie pre komponenty modulov ÚPV SR definované v
zmysle schválenej špecifikácie požiadaviek a návrhu riešenia .
Obstarávanie a nasadzovanie HW a SW licencií bude prebiehať priebežne od začatia druhej fázy
projektu .- Implementácie IS tak, aby bola zabezpečená plynulosť vývoja a nasadzovania IS. Aktivita
bude realizovaná na základe schválenej špecifikácie SW a HW požiadaviek a návrhu riešenia ako
výstupu z prvej fázy projektu - Analýza a di.zajn IS.
Vstupy:
•
schválená špecifikácia SW a HW požiadaviek a návrh riešenia (výstup z aktivity Analýza a
dizajn IS).
výstupy :
•
obstarané a nasadené HW komponenty
periférne zariadenia (dodávka skenerov na
digitalizáciu dokumentov na podateľni),
•
obstaraná a nasadená HW infraštruktúra - serverová a sieťová infraštruktúra (dodávka
serverov, diskového pora, komponentov SAN, sietovej a bezpečnostnej infraštruktúry,
zálohovacích zariadeni , atď . ),
•
obstarané a nasadené SW - aplikačné licencie (DM S, Portálová platforma, inteligentné
formuláre , licencie zálohovacieho SW, OCR, správa registratúry, eMS, atď.), základné
programové vybavenie (DB licencie, operačné systémy, virtualizačné SW).
AKTIVITA 4 : TESTOV ANIE IS
V rámci zachovania vysokej kvality dodan)'ch riešení musia okrem základného testovania pri
samotnom vývoji riešenia na vývojom prostredí prebiehať testovania na testovacom prostredí
objednávateľa. Tieto testy budú realizované podľa pripravených testovacích scenárov a metodiky,
výstupy testovania budú podkladmi pre akceptáciu riešenia, resp. jeho častíJfáz. Testované budú
prototyp, pilot ako aj komplexné riešenie pred roll out na produkčné prostredie. Súčasťou popisovanej
aktivity musí byť vyškolenie používatel'ov a administrátorov v dohodnutých termínoch.
Vstupy:
•
schválená špecifikácia SW a HW požiadaviek a návrh riešenia (výstup z aktivity Analýza a
dizajn iS),
•
testovacie scenáre.
výstupy:
•
Testovanie prototypu - testovanie a overovanie funkčnosti v zmysle testovacích scenárov
navrhnutých v aktivite Analýza a dizajn IS a v rozsahu definovanom v Implementácia IS
(výstup Prototyp) na potvrdenie správnosti návrhu architektúry riešenia a komplexnosti
požadovaných modulov a komponentov navrhovaného aplikačného riešenia .
•
Testovanie pilota - testovanie a overovanie funkčnosti v zmysle testovacích scenárov
navrhnutých už počas aktivity Analýza a dizajn IS a v rozsahu definovanom v Implementácia
IS (výstup Pilotná prevádzka) na potvrdenie celkove komplexnosti a správneho fungovania
procesov jednotlivých služieb Úradu na pomenovanej malej vzorke používateľov a
limitovanej vzorke dát so simulovanými prístupmi použÍvate/'ov zvonku (občanov a
podnikateľskej obce) zo strany Úradu.
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•

•

Testovanie roll-out (vrátane záťažových , integračných a bezpečnostných testov) finálne
testovanie komplexnej funkčnosti dodávaného aplikačného riešenia s reálnym objemom dát z
pohľadu zvládnutia celkovej záťaže potenciálnych používatel'ov daného aplikačného riešenia
(140 interných používateľov) ~ nárazového využívania používateľmi zvonku, z poh'ľadu
zvládnutia integračného fungovania všetkých dodaných modulov a komponentov pri plnom
využívaní celkových služieb a tiež z pohl'adu bezpečnosti poskytovaných služieb vzhl'adom
na prístup k aplikačnému riešeniu a jeho elektronických služieb cez internet.
Školenia používateľov a administrátorov - komplexné vyškolenie požadovaných
používateľov aplikačného riešenia a tiež správcov daného aplikačného riešenia a
infraštruktúry (administrátorov) vrátane vypracovania príslušnej dokumentácie pre
používatel'ov a správcov aplikačného riešenia.
Podľa predbežného odhadu obstarávateľa je požadované preškolené 3 skupiny
používateľov (v orientačnom počte) :
- Správcovia:
- Správcovia aplikačnej časti (2 osoby)
- Správcovia HW infraštruktúry (2 osoby)
- Bezpečnostní administrátori (2 osoby)
- Používatelia:
- Backoffice pracovníci (50 osôb)
- Frontoffice pracovníci (7 osôb)
Konkrétne rozdelenie účastníkov školení do skupín, termíny a trvania samotných školení budú
špecifikované v priebehu aktivity Analýza a dizajn IS.
Kalkutovaná cena školení musí zahŕňať prípravu školiacich aktivít, prípravu a tlač materiálov
pre účastní, kov skolení, zabezpečenie techniky potrebnej na uskutočnenie školení v zmysle
zvolenej školiacej metódy, odmenu lektora a jeho odbornú prípravu, prípadne iné súvisiace
náklady spojené s prípravou a zabezpečením školení.

AKTIVITA 5: NASADENIE IS
Nasadzovanie ~ S bude prebiehať postupne a v iteráciách (sady integračných služieb, portálových
služieb, úpravy na systémoch). Pôjde o prípravu prostredí (produkčné , testovacie), nasadzovanie
riešenia a jeho integráciu s (pre neho externými) modulmi a informačnými systémami postupne 
prototyp, pilotná prevádzka, rollout.
Súčasťou aktivity bude podrobné plánovanie distribúcie a inštalácie softvéru, technickej podpory,
prípadných migrádí a taktiež detailné plánovanie testovaní.
Vstupy:
•
Schválená špecifikácia SW a HW požiadaviek a návrh riešenia (výstup z aktivity Analýza a
dizajn IS)
•
Obstaraný HW a SW
•
Implementovaný SW
výstupy:
•
Nasadený prototyp nasadenie základnej funkcionality a základných požadovaných výstupov
systému v zmysle analýzy a architektoníckého návrhu aplikačného riešenia na overenie
funkčného modelu celej architektúry riešenia vzhľadom na očakávané výstupy.
•
Nasadená pilotná prevádzka - nasadenie kompletnej požadovanej funkcionality a
požadovaných výstupov systému v zmysle analýzy a architektonického návrhu aplikačného
riešenia bez komplexnej integrácie a automatizácie vstupných dát a registrov a tiež integrácie
na ostatné aplikačné riešenia používané v ÚPV SR. Pilotná prevádzka prebieha na
pomenovanej vzorke používatel'ov na ÚPV SR s limitovanou vzorkou vstupných dát.
•
Nasadený roll out - nasadenie finálna implementácia komplexnej požadovanej funkcionality s
príslušnou integráciou a automatizáciou vstupných dát a registrov a tiež všetkých
požadovaných výstupov systému v zmysle analýzy a architektonického návrhu aplikačného
riešenia prierezovo cez celý úrad s plnou záťažou a integráciou na vstupné dáta a registre.
Aplikačné riešenie bude plne pripravené na zahájenie ostrej prevádzky poskytovania
elektronických služieb úradu občanom a podnikatel'skej obci.
•
Dokumentácia - súčasťou nasadzovaného riešenia bude technická apoužívateľská
dokumentácia.
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AKTIVITA 6: EXTERNÝ MANAŽMENT PROJEKTU
Aktivita bude trvať počas celej doby rea'l izácie projektu bude a pokrývať oblasť projektového riadenia
(externý projektový manažér), fmančného riadenia (externý finančný manažér) a monitorovania
realizácie tohto projektu (externý manažér monitorovania) v zmysle aktuálnej verzie Systému riadenia
štrukturálnych fondov a Kohémeho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a ďalších relevantných
riadiacich dokumentov pre OPIS, ktorí budú spolupracovať s interným projektov)'m koordinátorom
'ÚPV SR. Interný projektový koordinátor bude zabezpečovať koordináciu projektových činností v
rámci ÚPV SR, spolupracovať s vybraným poskytovateľom a dohliadať na implementáciu projektu po
odbornej stránke. Externý projektový manažér bude riadiť administratívne a organizačné zabezpečenie
implementácie projektu, komunikovať s Riadiacim orgánom (RO) pre OPIS, Sprostredkovateľským
orgánom pod riadiacim orgánom (SORO) pre OPIS, poskytovatel'mi, resp. dodávateľmi, s 'ledovať
plnenie harmonogramu projektu a zabezpečovať dokumenty požadované RO, resp. SORO. Ďalej
externý projektový manažér bude zabezpečovať administratívnu podporu projektu, písomnú
komunikáciu, administratívne vedenie projektovej dokumentácie a prípravu podkladov pre členov
projektového tímu . finančné riadenie projektu (žiadosti o platbu), kontrolu rozpočtu projektu a jeho
súladu s účtovnými dokladmi, kontrolu podpornej účtovnej dokumentácie a poradenstvo pri defmovaní
oprávnených výdavkov bude zabezpečovať externý finančný manažér. Činnosť externého manažéra
monitorovania bude v projekte vykonávana osobou externého projektového mamažéra a bude zahŕňať
monitorovan ,ie projektu (monitorovacie správy), kontrolu jeho priebehu a súladu s ciel'mi ,
monitorovanie napíňania indikátorov projekhl a vyhodnocovanie plnenia jednotlivých aktivít projektu.

AKTIVITA 7: PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
Predmetom tejto aktivity bude realizácia komunikačnej stratégie projektu a
•
Vypracovanie komunikačnej stratégie,
•

Tlač

•

Inzerciu a publikovanie v lokálnych médiách (tlačové médiá a rozhlas),
Rôzne PR aktivity (konferencie, semináre, prezentácie ... )

a distribúciu

informačných

zahŕňa

nasledovné aktivity :

letákov a brožúr,

AKTIVITA 8: SLUŽBY ÚDRŽBY A PREVÁDZKOVEJ PODPORY
Dlhodobá udržate,/'nosť riešenia bude zabezpečená z troch hlavných
•
K valita návrhu riešenia
•
Poskytovanie služieb údržby a prevádzkovej podpory
Rozpočtová udržateľnosť
•

hľadísk:

Kvalita návrhu riešenia bude spočívať v prioritizácii dlhodobej udržateľnosti pri návrhu riešenia.
Konkrétne pôjde o schopnosť riešenia pokrývať - meniace sa potreby ÚPV SR na IS modulárnosťou a
integrovateľnosťou riešenia, zmeny požiadaviek na výkon zabezpečené škálovateľnosťou riešenia. Pri
návrhu musí byť zohľadnená relevantná legislatíva hlavne pre vývoj informačných systémov verejnej
správy.
Poskytovanie služieb údržby a prevádzkovej podpory je plánované v rozsahu 60 mesiacov od
nasadenia IS. Musí byť zabezpečená údržba a prevádzková podpora všetkých modulov IS v rámci
dohodnut)'ch SLA (Service Level Agreement) pre dodané riešenie ako celku vrátane HW a SW
podpory - pri akceptovaní diela vstúpi do platnosti servisná zmluva, ktorá bude pokrývať oblasti, ktoré
nie sú súčasťou podmienok záruky (napr. riešenie problémov používateľov, odstraňovanie
prevádzkových problémov a chýb, a definovať parametre starostlivosti o systém a zákazníka). V
analytickej fáze projektu budú navrhnuté konkrétne procesy, metódy a postupy pre zabezpečenie
udržateľnosti riešenia elektronických služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR.
Očakáva

sa, že na prevádzku riešenia bude po skončení implementácie potrebné ročne navýšiť
prostriedky na IK T, vzhľadom na udržateľnosť licenčných práv a ostatných výstupov projektu . Tieto
náklady bude v budúcnosti znášať ÚPV SR v rámci svojich rozpočtov)/ch kapitol. Prijmy z
administratívnych poplatkov sa v súvislosti so zavedením elektronických služieb budú mižovať.
Zároveň sa budú znižovať osobné výdavky ÚPV SR, ako aj jeho materiálové náklady. Zvyšovať sa
budú výdavky na hardvér, softvér a služby, súvisiace s novým technickým riešením ÚPV SR. Tento
stavajeho dopad popisuje Nákladovo-výnosová analýza (príloha Č. 8 Žiadosti o NFP) . Táto analýza
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preukázala, že investícia do projektu sa vráti v ôsmom roku od zahájenia projektu,
požiadavkami OPIS .

čo

je v súlade s
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6. Organizácia projektu
6.1.

Navrhovaný indikatívny

časový

harmonogram

Názov úloh)

Trvanie

Začiatok

K

IS (JPV SR

381 days

Mon 16.9.13

Sat 28.2.15

100 days
50 days
31 days

Mon 16.9.13
Mun 16.9.13
Fri 11.10. 13

Mon 3.2.14
Fri 22.11.13

71 days
O days

Fri 25 . 10. 13
M0113.2.14

241 days

Mon 3.2.14

Mon 5.1.15

241 days

Mon 3.2.14

Mon 5.1.15

241 days

Mon 3.2.14

Mon5 . 1.15

241 days

Mon 3.2.14

Mon 5.1.15

241 days

Mon 3.2.14

Mon 5.1.15

II day s
15 days
I day

Sal 7.6. 14
Sat 27.9.14
Fri5.12.14

Fri 20.6. 14
[hu 16.10. 14

74 days
40 days

Mon 3.2.14
Mon 3.2.14

Obstaranie SW
Nasadenie I-IW

40 days
34 days

Mon 3.2.14
Mon31.3.14

Thu 15.5.14
t ri 28.3 .14
Fri 28.3.14
Thu 15.5.14

Nasadenie SW

34 days

Mon 31.3 .14

Thu 15.5.14

Nasadenie IS
Nasadenie prototypu

140 days
5 days

Nasadenie pilota
Nasadenie roll out

II days
20 days

Mon 23.6.14
Mon 23 .6.14
Pri 17. \0.14
Mon 8.11.14

Fri 2.1.15
Fri 27.6.14
Fri 31.10.14

Mon 30.6.14
Mon 30.6.14
Ihu 3.7. 14

Fri 27.2.15
Wed 2.7 .14
Thu 3.7. 14

Mon3.11.14
Tue25.11.14
Wed 7.1.15

Mon 24.11.14

Analýza a dizajn IS
Biznis analý<!a
SW a HW požiadavky
Technologick)' návrh rieSenia
Akceptácia analýzy a di~ajnu
Implementácia riešenia
Vrstva pre integráciu existujúcich systémuv s nuvovznik<l:júcim
systémum pre služby (jPV SR
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6.2.

Organizačná

schéma

Kľúčovým bodom úspešnej realizácie projektov je vybudovanie transparentnej a účinnej štruktúry organizácie
projektu. Defmícia jasných organizačných úloh a zodpovedností jednotlivcov a tímov je daná projektovou
metodikou. Štruktúra projektu je tvorená projektovými tímami oboch strán a Riadiacou komisiou.

Vývoj projektu v RUP
Základné úlohy riadenia realizácie a organizačného styku medzi Zhotoviteľom a ÚPV SR plní Výkonné
vedenie projektu, ktoré tvoria :
vedúci projektu Zhotovitel'a,
vedúci projektu ÚPV SR.
Vedúci projektu ÚPV SRje primárnym pracovníkom pre styk s projektovým tímom ÚPV SR a má plné
poverenie pôsobiť v mene ÚPV SR ohľadne :
•
riadenia odsúhlasených úloh projektu na strane tímov ÚPV SR,
•
plánovania a kontroly harmonogramu projektu na strane tímov ÚPV SR,
organizáciu stretnutí a porád,
schval'ovania dodávaných položiek,
•
potvrdzovania platieb,
vypracovanie a schval'ovania správ či hlásení o postupe prác,
zmenového konania.
•
iných činností projektového riadenia.
Projektový tím
•

Zhotoviteľa

je zodpovedný za celkové riadenie projektu zo strany Zhotovitel'a, vrátane:
analýzy, návrhu, implementácie, testovania, dokumentácie, školenia a nasadenia riešenia.

Vedúcim projektu sú podriadené projektové tímy,

členovia

ktorých sa priamo podiel'ajú na realizácii projektu.

Deklarovaná súčinnost' ÚPV SR
Pri realizácii jednotlivých činností realizovaných v rámci projektu deklaruje ÚPV SR súčinnosť v nasledovných
oblastiach:
ÚPV SR zostaví projektový tím, ktorý sa bude zúčastňovať na dohodnutých aktivitách v rámci
projektu v súlade so stanoveným harmonogramom a bude poskytovať potrebnú súčinnosť
pracovníkom Zhotoviteľa! ÚPV SR,
•
ÚPV SR menuje projektového koordinátora, ktorý bude zodpovedný za poskytovanie
súčinnosti pracovníkom Zhotoviteľa! ÚPV SR, komunikáciu so Zhotoviteľom! ÚPV SR a bude
mať rozhodovaciu právomoc v rámci projektového tímu,
•
ÚPV SR stanoví organizačnú štruktúru pre eskaláciu,
•
ÚPV SR zabezpečí v potrebnej miere pracovníkom Zhotoviteľa prístup k systémom, ktoré sú
nevyhnutné k realizácii projektu.
Okrem uvedenej súčinnosti pri realizácii projektu ÚPV SR zabezpečí:
•
poskytnutie informácií nutných pre účely projektu,
•
umožnenie potrebných prístupov a poskytnutie oprávnení, prípadne operatívnej podpory
systémových administrátoro~ ÚPV SR,
•
zabezpečenie potrebnej dokumentácie a podpory pre aplikačný prístup k prevádzkovaným
systémom, s ktorými by sa mal nový systém integrovať,
•
určenie pracovníkov ÚPV SR do projektu, zodpovedných za schvaľovanie poskytnutých
materiálov a finálne rozhodnutia v prípade nevyjasnených otázok projektu,
zabezpečenie zástupcov budúcich používatel'ov pre potreby pripomienkovania a testovania
aplikácie a zástupcov technického tímu podiel'ajúcom sa na vývoji diela a vytvoriť pre nich
pracovné podmienky
Pri realizácii jednotlivých činností realizovaných v rámci projektu ÚPV SR poskytne súčinnosť v nasledovných
ob lastiach :
splnenie úloh stanovených v harmonograme projektu.

Forma kooperácie na projekte
Nasledovná kapitola obsahuje minimálne štandardy, požiadavky, organizačné a obdobné definície požadované
pre kooperáciu a role pre projekt.

6.3.

Typy rolí za stranu ÚPV SR a definovanie kompetencií

Názov role

Popis zodpovednosti

I Je zadávateľom projektu, predsedá riadiacemu výboru, akceptuje
Yedúci projektu, garant
projektu
len RY (počet si určí UPY
SR podľa interných
ožiadaviek)

I finálny výstup projektu. Rozhoduje o zmenových požiadavkách,
I zmenách projektového plánu alebo rozsahu projektu.

I Spolurozhoduje o zmenových požiadavkách, zmenách projektového
I plánu alebo rozsahu projektu.

· UPY SR ustanovi projektového koordinátora, ktorého hlavn~u úlohou
koordináciu projektových
v rámci UPY SR,
I· je
zabezpečovať

Projektový koordinátor

činností

spolupracovať so Zhotoviteľom v rozsahu ustanovenom v Zmluve a
dohliadať na implementáciu projektu po odbornej stránke. Jeho
I zodpovednosťou je úspešné prebratie projektu . Ďalej riadi riziká a
problémy. Predkladá zmenové požiadavky na RY. Úzko spolupracuje
s projektovým manažérom za stranu Zhotoviteľa a zastrešuje primárny
· kontakt medzi Zhotoviteľom a ÚPY SR. PK ÚPY SR zabezpečuje, aby
ak~eptácia testovacích scenárov prebehla v súčinnosti Zhotovitel'a
· a UPY SR.
UPY SR ustanoví architekta riešenia, ktorého primárnou úlohou je
garantovať špecifikáciu požiadaviek ÚPY SR. Reviduje analytické
výstupy, zúčastňuje sa testovania. Yedie technických konzultantov
a rieši projekt po technickej stránke za stranu ÚPY SR. Pri riešení musí
, byť úzka kooperácia medzi technickým garantom za stranu ÚPY SR
a analytikom riešenia a architektom riešenia za stranu Zhotoviteľa.
Poskytuje súčinnosť pri vypracovaní analýz, podklady a vstupy, účasť
na analytických stretnutiach, konzultácie pri vypracovaní analýzy .
Pripomienkuje a reviduje analytické výstupy, validuje a akceptuje
finálne dokumenty .
UPY SR ustanoví konzultanta pre bezpečnosť informačných systémov,
ktorého úlohou je identifikovať nedostatky v zabezpečení IS a
Koordinovať prácu s konzultantom pre bezpečnosť Zhotoviteľa.
Reviduje inštalačnú dokumentáciu dodávanú zhotovitel'om, tak aby
bola úplná. Zodpovedá za prípravu interných podkladov pre inštalačnú.
I Zabezpečuje súčinnosť v oblasti iT prevádzky, požadovanú
I Zhotoviteľom. Identifikuje riziká súvisiace s prevádzkou IT systémov a
navrhuje ich elimináciu. Poskytuje technickú podporu pri akceptačnom
testovaní. Zodpovedá za odovzdanie výstupu projektu do prevádzky.

I

l

l
Technický garant riešenia

I CIen analytického tímu
i

Konzultant pre

bezpečnosť

I

I

inžinier IT podpory

I

i

6.4.
Typy rolí
kompetencií
:\ aLO\

ro ll:.'

Key Acount Manager,
RY
Cien RY

Projektový manažér

za

stranu

Zhotoviteľa

a

definovanie

Popi s zodpovednosti
člen

Rozhoduje o zmenov)'ch požiadavkách, zmenách projektového
plánu alebo rozsahu projektu .
Spolurozhoduje o zmenových požiadavkách, zmenách projektového
plánu alebo rozsahu projektu.
'[ Zhotovite!' ustanoví projektového manažéra, ktorého
, zodpovednosťou je úspešné dodanie projektu. Ďalej zodpovedá za
dodržanie rozsahu projektu, koordinuje projektové aktivity na strane

I

I
i

I

-

-

-

-

-

-

i Popis zodpovt:dnosti

Názov role

Zhotoviteľa.

Analytik riešenia

l
Návrhár riešenia

I
Vývojár

I'l'

ester

I

Toohni,ký d,zajn',

i
Konzultant pre

bezpečnosť

Riadi riziká a problémy. Predkladá zmenové
požiadavky na RV. Úzko spolupracuje s projektovým manažérom za
stranu ÚPV SR a zastrešuje primárny kontakt medzi ÚPV SR
. a Zhotoviteľom.
Zhotoviteľ vymenuje analytika riešenia, ktorého úlohou je
definovanie spôsobu spracovania výstupov analýzy a vlastná
realizácia analytických výstupov. Pri riešení musí byť úzka
kooperácia medzi analytikom riešenia a technickým garantom za
stranu ÚPV SR.
Zhotoviteľ ustanoví návrhára riešenia, ktorého primárnou úlohou je
zastrešenie plošnej architektúry navrhovaného riešenia. Návrhár
riešenia rieši projekt po technickej stránke. Pri riešení musí byť úzka
kooperácia medzi návrhárom riešenia a technickým garantom za
stranu ÚPV SR.
l, ZhotOViteľ ustanoví osobu so znalosťami tvorby analýz, nešeI1la
. návrhu a vývoja softvéru, ktorá zabezpečuje vývoj riešenia.
! Zhotoviteľ ustanoví osobu so znalosťami tvorby analýz, riešenia
návrhu a implementácie, riešenia nasadenia softvéru, resp. testovania
vytvoreného riešenia . Vypracúva testovacie scenáre, plán testovania
a vedie testovanie.
Zhotoviteľ ustanoví technického dizajnéra, ktorého primárnou
úlohou je transformovať požiadavky z funkčného dizajnu na
podrobný hardvérový a softvérový návrh a popis. Vytvorí
technickú , aplikačnú a dátovú architektúru systému, jeho modulárne
členenie komponentov a ich rozhranÍ.
Zhotovi te!' ustanoví konzultanta pre bezpečnosť informačných
i systémov, ktorého úlohou je identifikovať nedostatky v zabezpečení
IS a navrhovať ich elimináciu vrátene následnej implementácie.
Zhotoviteľ ustanoví databázového špecialistu, ktoré úlohou bude
analýza a návrh databázových modelov, migrácia dát, inštalácia a
správa databáz, monitoring a zálohovanie databáz.

I

l
Databázový špecialista

6.5 RIADENIE PROJEKTU
Projektové riadenie bude zabezpečené na strane poskytovate!'a nižšie popísaným spôsobom. Bude úzko
prepojené s riadením, resp . koordinovaním projektu na strane objednávateľa . Zo strany poskytovatel'a bude
zabezpečené finančné riadenie projektu (žiadosti o platbu, kontrola rozpočtu a jeho súladu s účtovnými
dokladmi) a monitorovanie realizácie projektu . Pri riadení projektu bude používaná metodika založená na
princípoch prílohy čA výnosu MF SR 312/20 10 ako aj štandardných princípoch metodiky PRJNCE2 . Jej
zámerom je zabezpečiť, aby objednávateľ dokázal zaviesť do praxe riešenie, ktoré spíňa všetky špecifikované a
dohodnuté požiadavky - a to v rámci daného časového harmonogramu a rozpočtu .
V rámci metodiky sú defillované nasledovné fázy projektového riadenia :
Príprava a inicializácia projektu
Ciel'om tejto fázy je na základe objednávateľom sformulovaných požiadaviek definovať rozsah a charakter prác.
Aktivity, ktoré budú v tejto fáze vykonané:
•
určenie cieľov a metód, zostavenie plánu projektu,
určenie pravidiel komunikácie, riadenia základnej spolupráce, stanovenie metrík, určenie spôsobu
•
preberania a ukončenia projektu,
•
identifikácia kľúčových rizík,
určenie projektového prostredia a projektovej organizácie.
•
V)fstupom fázy zahájenia projektu je plán projektu schválený objednávateľom a poskytovatel'om.
Výkon projektu
Predpokladom štartu realizačných prác bude podpísaná zmluva a odsúhlasený rozsah projektu objednávateľom.
V tomto bode sa záväzne stanovia niektoré zdroje pre projekt a potrebný rozpočet. Produkty, resp. služby budú v
tejto fáze navrhnuté, implementované, integrované, dodané/nasadené podľa dohodnutého plánu. Zároveň budú
urobené kroky potrebné na to, aby sa projekt osvedčil i v prípade rôznych odchýlok. Problémy, sporné body,

riziká a zmeny budú identifIkované a monitorované. Plán projektu bude podl'a potreby aktualizovaný podl'a
vopred daných pravidiel a riadená bude akceptácia výsledkov projektu .
Realizácia skončí formáLnou akceptáciou dodaného riešenia.
Uzatvorenie projektu
Fáza ukončenia začne po formálnej akceptácii všetkých výsledkov projektu (predmet dodávky). Relevantné
projektové záznamy budú archivované. Fáza bude ukončená, keď budú splnené kritériá ukončenia projektu
stanovené na začiatku projektu.
Koordinácia projektu
Postup v projekte bude pravidelne monitorovaný a reportovaný
procesom koordinácie projektu.

počas

všetkých fáz životného cyklu projektu

Artefakty projektového manažmentu, ktoré budú v priebehu projektu vytvorené, udržiavané, rozširované za
účelom zabe zpečenia vysokej kvality riadenia projektu a možnosti rýchlej a optimálnej reakcie na
problémy/riziká/zmeny počas projektu:
•
Register projektových výstupov (Deliverables Register)
•
Master plán projektu (Master Plan / Milestones)
•
Tracking plán projektu (Tracking Plan)
•
Stratégia riadenia zmien projektu (Change Mng. Strategy)
•
Register zmenových požiadaviek projektu (Changes Register)
•
Organizácia projektu (Organization)
•
Stratégia riadenia komunikácie (Communication Mng. Strategy)
•
Stratégia riadenia kvality (Quality Mng. Strategy)
•
Register kvality výstupov (Quality Register)
•
Register úloh (Task s Register)
•
Stratégia riadenia problémov projektu (Issues Mng . Strategy)
•
Register problémov (Issue Register)
•
Stratégia riadenia rizík projektu (Risks Mng. Strategy)
•
Register rizík (Risk Register)
•
Register lessons projektu (Lessons Register)
Definičný list projektu (DLP)
•
•
Zahájenie projektu, resp . delivery fázy (Kick-off)
•
Reporting projektu (Progress + Reports) - Zákaznícky
•
Zápisy zo stretnutí
•
Protokoly (preberacie / akceptačné / zápožička)
•
Záverečná správa projektu (Project Closing Report)
Z uvedených artefaktov budú v iniciačnej fáze projektu vybrané tie, ktoré budú potrebné pre riadenie projektu 
prispôsobenie metodiky riadenia projektu.

7.

Akceptačné

kritériá a výstupy projektu

Akceptačné riadenie zohl'adňuje jednak štruktúru projektu z pohľadu plánovania aktivít a podaktivít a jednak
štruktúru poJožkového rozpočtu. Definuje základné kritéria pre kategorizáciu výstupov jednotlivých podaktivít
projektu a ich spôsob akceptácie.
Minimálne výstupy projektu sú podľa formy rozdelené do nasledovných kategórií:

Forma
akceptačného

Forma vj'stupu

riadenia

Spôsob odovzdania

odovzdanie
dokumentačného

Dokument alebo protokol

výstupu

Dokument alebo protokol

odovzdanie
doku mentačného
vý stupu

akceptačný

Protokol o odovzdan í HW alebo S W
licencie

dodávka
infraštruktúry HW a
SW licencii

preberací protokol

programové vybavenie
(APV) a zdrojový kód vrátane
inštalačných a konfiguračných
skriptov

nasadenie APV

odovzdávací protokol

Ukončenie

ukončenie

protokol o ukončení
podaktivity

odovzdávací protokol

akceptačné

protokol

Aplikačné

podaktivity

podaktivity

Ďalšie rozdelenie výstupov a začlenenie do kategorizácie je pod!'a fakturácie :
•
Projektové výstupy (nie sú predmetom fakturácie ale budú dodané v rámci projektu),
Fakturačné výstupy (sú predmetom fakturácie).
•

Vzhl'adom k rozsahu a dížke projektu sa predpokladá, že priebežne budú ÚPV SR odovzdávané čiastkové
projektové výstupy na báze preberacfch protokolov (odovzdanie dokumentačného výstupu alebo ukončenie
podaktivity).
Po finalizácii bude výstup akceptovaný (akceptačné odovzdanie dokumentačného výstupu) .
výstupom aktivity Implementácia bude X releasov, ktoré budú po nainštalovaní na testovacie prostredie
odovzdávané formou odovzdávacích protokolov. Po dodaní každého druhého releasu prebehne akceptácia
dodávky na základe akceptačnej procedúry.
Akceptačná procedúra bude prebiehať v súlade so Zm luvou o dielo, ktorá bude uzavretá s úspešných
uchádzačom.

Minimálny zoznam projektových výstupov Zhotovite!' vytvorí v rámci Analýzy .

Príloha č. 3
Záväzný štruktúrovaný rozpočet zmluvy

Príloha

Č.

4

Oprávnené osoby

Za stranu

objednávateľa:

Vo veciach obchodných a zmluvných: Ing. Andrej

Legiň

Projektový koordinátorIng. Bibiána Pápaiová

Za stranu

zhotoviteľa:

Vo veciach obchodných a zmluvných: Ing. Peter Axamít
Projektový manažér: Mgr. Ján Páleník

Príloha č. 5
Harmonogram plnenia - fakturačné

míľniky

