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Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
Dodanie Informačného systému - "Dotačný systém"

Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č.Ol/LZ/2011

uzatvorená podľa § 536 a nasl zákona Č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení
a podľa § 40 a nasl. zákona Č. 61812003 Z. z. (autorský zákon)

(ďalej len "Zmluva")

1. Objednávateľ:

medzi

Zákazník
Správa zariadení Úradu vlády Slovenskej republiky
Nám. slobody Č. 1
813 70 Bratislava
V zastúpení: Ing. Martin Turčan, riaditel' Správy zariadení Úradu

vlády Slovenskej republiky
ďalšie osoby oprávnené konať vo
veciach technických: Ing. Darina Veselá

Ing. Alexander Kutka
00002895
2020801508
nie je platiteľom DPH
Štátna pokladnica
7000060275/8180

aSc - Applied software Consultants s r.o
Svoradova 7
811 03 Bratislava
zastúpený:
osoby oprávnené konať vo
veciach technických:
IČO:
IČDPH:
registrácia:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
(ďalej len "Objednávatel"')

2. Zhotoviteľ:

bankové spojenie:
číslo účtu:
(ďalej len "Zhotoviteľ ")

Ing. Ján Gottweis, konateľ

Ing. Peter Plavka, Mgr. Ján Gottweis
31361161
SK2020301855
Okresný súd Bratislava L
Oddiel: Sro, vložka číslo: 6007/B
ČSOB Bratislava
602 103 533/7500
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Účelom zhotovenia diela podl'a tejto zmluvy je riešenie požiadaviek na projekt Informačného
systému pre účely registrácie, evidencie a vyhodnocovania žiadateľov a žiadostí
o poskytnutie finančných prostriedkov (Dotačný systém).



·.
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva

Dodanie Informačného systému - "Dotačný systém"

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ prehlasuje, že bude oprávneným nositeľom práva dielo, ktoré bude vytvorené
podľa tejto zmluvy, použiť aje osobou oprávnenou uzavrieť licenčnú zmluvu podľa § 40
a nasl. zákona č. 61812003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským
právom (autorský zákon) (ďalej len "autorský zákon").

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený poskytnúť Objednávateľovi práva podľa tejto
zmluvy a že k uvedenému dielu nadobudol od autorov diela právo toto dielo použiť
a postúpiť toto právo tretej osobe podľa príslušných ustanovení zákona č. 61812003 Z. z.
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení
neskorších predpisov.

3. Zhotoviteľ prehlasuje, že ním zabezpečené vytvorenie diela nebude obsahovať
skutočnosti, ktoré môžu bez právneho dôvodu zasiahnuť do práv a oprávnených záujmov
iných osôb alebo môžu byť v rozpore s dobrými mravmi, či s poctivým obchodným
stykom a pravidlami hospodárskej súťaže.

4. Zhotoviteľ prehlasuje, že vytvoreným dielom nedôjde k porušeniu autorských práv ani
iných práv tretích osôb.

5. Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu prevzatia diela bude objednávateľ oprávnený robiť do
diela zmeny a zásahy.

6. Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu prevzatia diela bude objednávateľ oprávnený použiť
dielo alebo jeho časti na vytvorenie nového diela.

7. V prípade, ak sa prehlásenia podľa odsekov 1 až 6 ukážu nepravdivými, zodpovedá
zhotoviteľ za škodu, ktorá v ich dôsledku objednávateľovi vznikne a zaväzuje sa na
vlastné náklady a zodpovednosť vysporiadať finančné či iné nároky dotknutých tretích
osôb.

Článok l
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vytvoriť funkčný počítačový program -
informačný systém (ďalej len "IS") vyhotovený a používaný pre účely registrácie,
evidencie a vyhodnocovania žiadateľov a žiadostí o poskytnutie finančných
prostriedkov (Dotačný systém), a to svojím zamestnancom alebo zamestnancami
(ďalej len "autor") ako zamestnanecké dielo pre objednávateľa.

1.1.1 Etapa 1.: vyhotovenie a dodávka Informačného systému na riešenie
požiadaviek na projekt pre účely registrácie, evidencie a vyhodnocovania
žiadateľov a žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov (Dotačný
systém) - Informačného systému "Dotačný systém" základnej verzie diela

1.1.2 Etapa II.: vyhotovenie a dodávka Informačného systému na riešenie
požiadaviek na projekt pre účely registrácie, evidencie a vyhodnocovania
žiadateľov a žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov (Dotačný
systém) - Informačného systému "Dotačný systém" osobitnej verzie diela

1.2 Súčasťou dodania diela je aj spustenie diela do ostrej prevádzky.

1.3 Systémovým základom diela je informačný systém dotačného programu Slovenskej
republiky. Verzia diela, ktorá je predmetom tejto zmluvy, je vyhotovená
Zhotoviteľom výlučne pre potreby Objednávateľa na základe jeho požiadaviek ako
osobitá a špecifická podoba diela po jeho systémovom, funkčnom a technickom
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zhodnotení. Licencia poskytnutá touto zmluvou sa viaže na dielo v tej jeho podobe,
ktorá je vyhotovená výlučne pre účely Objednávateľa.

1.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo, na základe podpísaného
a akceptovaného rozsahu, prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi odmenu, a to za
podmienok uvedených v tejto zmluve.

1.5 Predmetom tejto zmluvy je ďalej:
1.5.1 záväzok zhotoviteľa zabezpečiť pre objednávateľa súhlas autorov robiť do

diela zmeny a zásahy a použiť dielo alebo jeho časti na vytvorenie nového
diela,

1.5.2 záväzok zhotoviteľa poskytovať objednávateľovi v súvislosti s používaním
diela objednávateľom aplikačnú údržbu (ďalej len servisné služby),
podmienky ktorých budú bližšie špecifikované v samostatnej servisnej zmluve,
ktorú sa zmluvné strany zaväzujú uzavrieť bez zbytočného odkladu po
prevzatí diela objednávateľom,

1.5.3 záväzok zhotoviteľa odovzdať objednávateľovi archivačné médium (CD)
s údajmi potrebnými na robenie zmien a zásahov do diela a

1.5.4 uskutočnenie iných činností podľa tejto zmluvy.

1.6 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje uzavierať s objednávateľom dodatky k tejto zmluve,
ktorých predmetom bude vykonanie činností priamo sa dotýkajúcich a súvisiacich
s dielom, najmä ak bude potrebná ďalšia činnosť prekračujúca rámec činností podľa
tejto zmluvy, v ktorých dohodnú aj cenu za vykonanú činnosť.

1.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je mu požiadavka objednávateľa na obsah a kvalitu diela
dostatočne jasná a zrozumiteľná a nemá ohľadom predmetu tejto zmluvy žiadne
nejasnosti.

Článok II
Miesto plnenia

2.1 Miestom plnenia je sídlo Objednávateľa a sídlo umiestnenia serverového priestoru, na
ktorom bude dielo nainštalované podľa potrieb Objednávateľa.

Článok III
Termíny plnenia

3.1 Dielo bude realizované v nasledovných etapách:
a) Etapa l: nasadenie Informačného systému "Dotačný systém" základnej verzie

diela s funkčným zavedením diela do pilotnej prevádzky v termíne do 31.03.
2011,

b) Etapa II: nasadenie Informačného systému "Dotačný systém" osobitnej verzie
diela s funkčným zavedením diela do pilotnej prevádzky, v termíne do 30.04.
2011.
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3.2 Pred spustením diela do ostrej prevádzky vykoná zhotoviteľ školenie pre
zodpovedných zamestnancov objednávateľa, predmetom ktorého bude oboznámenie
týchto zamestnancov s jednotlivými funkcionalitami diela. Školenie sa osobitne
nefakturuje, ale poskytuje sa v rámci predmetu plnenia podľa tejto zmluvy.

3.3 Objednávateľovi sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľ všetku súčinnosť potrebnú pre
inštaláciu diela na serveroch používaných Objednávateľom.
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Článok IV
Cena a spôsob fakturácie

4.1 Celková cena za dodanie diela je dohodnutá v sume 12.605,- EUR (slovom
Dvanásťtisíc šesťstopäť eur), pričom z uvedenej celkovej ceny tvorí cena za základnú
verziu diela v sume 8 450,00 EUR a za osobitnú verziu diela v jeho systémovom,
funkčnom a technickom zhodnotení tvorí sumu 4 155,00 EUR. K fakturovanej sume
bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonom určenej sadzbe.

4.2 Zhotoviteľ bude odmenu objednávateľovi fakturovať po splnení nasledovných
podmienok:

4.2.1 Sumu 8 450,00 eur po dodaní Informačného systému "Dotačný systém"
základnej verzie diela s funkčným zavedením diela do pilotnej prevádzky.
K uvedenej sume bude fakturovaná DPH v zmysle platných právnych
predpisov

4.2.2 Sumu 4 155,00 eur po dodaní Informačného systému "Dotačný systém"
osobitnej verzie diela s funkčným zavedením diela do pilotnej prevádzky.
K uvedenej sume bude fakturovaná DPH v zmysle platných právnych
predpisov.

4.3 Právo zhotoviteľa fakturovať dohodnutú odmenu vrátane DPH vzniká po podpise
finálneho akceptačného protokolu obidvoma zmluvnými stranami podľa článku VI
tejto zmluvy. Doba splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia
objednávateľovi. Faktúra je splatná na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto
zmluvy. Faktúra sa považuje za splatenú v deň pripísania peňažných prostriedkov na
účet zhotoviteľa.

4.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou splatnej faktúry má zhotoviteľ právo
na úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň
omeškania až do zaplatenia.

4.5 Objednávateľ je oprávnený vrátiť zhotoviteľovi faktúru vystavenú podľa ods. 4.2
tohto článku v prípade, ak obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, najneskôr do
dátumu splatnosti faktúry. Takto vrátenú faktúru zhotoviteľ opraví alebo vystaví
objednávateľovi novú faktúru. Po vystavení novej alebo opravenej faktúry a jej
doručení objednávateľovi plynie nová doba splatnosti.

Článok V
Zmluvné pokuty

5.1 V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termíny poskytnutia svojich služieb uvedené
v článku III. tejto zmluvy, môže si Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške
0,05% z hodnoty diela určenej podľa článku IV ods. 4.1 tejto zmluvy, a to za každý
deň omeškania.
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5.2 V prípade, že bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou fakturovanej sumy, môže
Zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý
deň omeškania. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou, ak faktúra vystavená
Zhotoviteľom nemá všetky náležitosti daňového dokladu.
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5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nebude v omeškaní, ak omeškanie platby
bude spôsobené bankou objednávateľa, alebo bankou Zhotoviteľa.

Článok VI
Odovzdanie diela

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdávané po etapách špecifikovaných
v článku l ods. 1.1 a v termínoch podľa článku III ods. 3.1 tejto zmluvy na základe
akceptačné ho protokolu podpísaného obidvoma zmluvnými stranami po ukončení
každej etapy. Dielo sa považuje za odovzdané dňom podpisu finálneho akceptačného
protokolu obidvoma zmluvnými stranami po úspešnom otestovaní celého diela a
jeho nasadení do ostrej prevádzky.

6.2 Objednávateľ vykoná pri preberaní diela akceptačné a kontrolné testy vo svojej
prevádzke. V prípade zistenia vád resp. nefunkčnosti diela vráti objednávateľ dielo
zhotoviteľovi so zoznamom vád a písomnými pripomienkami. Po odstránení vád diela
uvedených v zozname má objednávateľ vždy právo vykonať nové akceptačné a
kontrolné testy vo svojej prevádzke, a to najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa
odovzdania diela; pri opätovnom zistení vád, ktoré znemožňujú použitie diela resp.
nefunkčnosti diela sa postupuje podľa predchádzajúcej vety.

6.3 Za Objednávateľ podpisuje akceptačný protokol Ing. Alexander Kutka (ÚV SR)
a Matúš Melka (SZ ÚV SR).

Článok VII
Dôverné informácie

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje považovať informácie obsiahnuté v tejto zmluve ako aj
informácie, ktoré získal pri tvorbe a realizácii obsahu tejto zmluvy za dôverné
informácie v zmysle § 271 Obchodného zákonníka. Uvedené informácie sa zaväzuje
chrániť ako vlastné, využívať ich len v súvislosti s plnením predmetu zmluvy,
nezneužívať a nesprístupniť ich tretím osobám.

7.2 Ustanovenia tohto článku platia a sú účinné aj po ukončení plnenia predmetu tejto
zmluvy.

.Článok VIII
Práva a povinnosti Zhotoviteľa

8.1 Zhotoviteľ je povinný dodať dielo v podobe programového vybavenia IS
v prevádzkyschopnom stave tak, aby chod všetkých častí IS zodpovedal ich
štandardnému chodu a potrebám Objednávateľa na zabezpečenie jeho pracovných
činností vykonávaných prostredníctvom počítačovej techniky a IS.

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje podľa svojich možností monitorovať stav a funkčnosť IS
a upozorniť Objednávateľa na možné problémy, ktoré môžu priamo ohroziť
bezpečnosť prístupu, komplexnú funkčnosť IS a tiež na prípadne problémy, ktoré
môžu spôsobiť stratu údajov Objednávateľa uložených v IS.
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8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne a podľa vopred dohodnutého harmonogramu
poskytovať Objednávateľovi práce a čiastkové úpravy IS podľa vopred dohodnutej
špecifikácie alebo objednávky Objednávateľa. Zhotoviteľ na základe objednávky
Objednávateľa vyhotoví predbežné finančné vyčíslenie nákladov na uskutočnenie
prác a úprav IS podľa požiadaviek Objednávateľa. Po potvrdení objednávky
Objednávateľom a po uskutočnení prác a úprav IS Zhotoviteľ vyhotoví špecifikáciu
skutočne vykonaných činností formou výkazu vykonaných prác a úprav IS. Súčasťou
výkazov musí byť aj finančné vyčíslenie nákladov spojených s úpravami IS
uskutočnenými Zhotoviteľom podľa požiadaviek Objednávateľa.

8.4 Zhotoviteľ nie je zodpovedný za žiadne škody, priame, nepriame alebo iné, ktoré
vzniknú Objednávateľovi v súvislosti s používaním IS, s výnimkou škôd, ktoré
Objednávateľovi preukázateľne vzniknú v dôsledku nefunkčnosti alebo nedostatočnej
funkčnosti IS spôsobenej Zhotoviteľom zanedbaním jeho povinnosti alebo v zlom
úmysle.

Článok IX
Práva a povinnosti Objednávateľa

9.1 Objednávateľ je povinný poskytovať Zhotoviteľovi na jeho vyžiadanie všetky
podklady nevyhnutné na zabezpečenie prevádzky, úprav a ďalšieho vývoja IS.

9.2 Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi pri výkone jeho činnosti podľa
tejto zmluvy potrebnú súčinnosť, najmä určiť pracovníka, ktorý bude s Zhotoviteľom
komunikovať a umožniť Zhotoviteľovi prístup k podkladom potrebným na výkon
činností podľa tejto zmluvy.

9.3 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi cenu za dodanie IS podľa tejto
zmluvy.

9.4 Objednávateľ sa zaväzuje neposkytnúť tretím osobám inštaláciu IS alebo jeho časti
bez predchádzajúceho súhlasu Zhotoviteľa. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na
právnych nástupcov používateľa ani na osoby, ktoré na základe zmluvy vykonávajú
pre Objednávateľa prevádzku alebo údržbu IS a informačných technológií súvisiacich
s používaním a prevádzkou IS.

9.5 Objednávateľ sa zaväzuje nevykonávať akékoľvek zásahy do kódu IS, neotvárať kód
ani priamo ani metódami reverzného inžinierstva.

Článok VII
Záruka za akosť
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10.1 Záručná dobaje 2 roky. Počas tejto doby je zhotoviteľ povinný opraviť všetky zistené
nedostatky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 pracovných dní od nahlásenia.
V prípade závažných chýb znemožňujúcich prácu s dielom podľa dokumentácie je
zhotoviteľ povinný odstrániť vadu najneskôr do 2 pracovných dní od nahlásenia.

10.2 Záruka sa vzťahuje aj na to, že dielo nevytvára počítačové víry a iný škodlivý
počítačový program.
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10.3 Záruka podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vady vzniknuté z dôvodu nesprávneho
používania diela alebo jeho užívania v rozpore s pokynmi uvedenými v dokumentácii
(napríklad nastavenie parametrov), ktorá bude odovzdaná najneskôr pri odovzdaní
diela do ostrej prevádzky podľa článku VI tejto zmluvy. Záruka sa taktiež nevzťahuje
na vady, ktoré vznikli neoprávnenou alebo nepovolenou úpravou diela
objednávateľom, alebo z dôvodu nedostatkov v podkladoch alebo zadaniach
objednávateľa, na základe ktorých bolo dielo vytvorené, ak na tieto nedostatky
zhotoviteľ objednávateľa preukázateľným spôsobom upozornil pri zhotovovaní diela.

10.4 Zhotoviteľ ďalej nezodpovedá za vady spôsobené treťou osobou alebo udalosťou, za
ktorú táto tretia osoba zodpovedá, alebo za vady spôsobené vyššou mocou. "Vyššou
mocou" sa rozumejú najmä požiar, zemetrasenie, povodeň, štrajk, embargo,
administratívne opatrenia štátu, alebo reštriktívne opatrenia a iné také udalosti, ktoré
zmluvné strany nemohli predvídať, a ktorým nemohli ani pri maximálnom úsilí
zabrániť. O začatí i pominutí pôsobenia "vyššej moci" sú zmluvné strany povinné sa
vzájomne bez zbytočného odkladu písomne informovať. Ustanovenia tohto odseku sa
neuplatnia v prípade, ak zmluvná strana, ktorej sú ustanovenia tohto odseku na
prospech, je už v omeškaní s plnením svojej povinnosti. Zhotoviteľ však zodpovedá
za vady spôsobené škodlivým počítačovým programom (najmä vírusom), pokiaľ sa
preukáže, že tento vírus bol zavedený zhotoviteľom alebo vznikol v dôsledku
realizácie diela.

10.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že dielo neobsahuje žiadnu nezdokumentovanú funkcionalitu
(nepožadovanú objednávateľom) ani žiadne tzv. zadné vrátka diela.

Článok Xl
Licenčná zmluva

11.1 Súčasne s odovzdaním diela podľa článku VI zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi
súhlas na používanie diela. Objednávateľ je oprávnený voľne používať dielo na účely
predmetu svojej činnosti v rozsahu a spôsobom:
a) preinštalovávať nasadené dielo;
b) použiť dielo alebo jeho časti na vytvorenie nového diela;
c) sprístupňovať dielo administrátorským a bežným pracovníkom ako aj

akýmkoľvek tretím osobám, pre ktoré je dielo podľa rozhodnutia objednávateľa
alebo rozhodnutia Úradu vlády SR určené za účelom jeho používania;

d) integrovať dielo s ďalšími modulmi a iným softvérom;
e) zhotoviť si pre vlastnú potrebu dve záložné kópie diela.

11.2 Zhotoviteľ v rámci svojich práv podľa § 50 autorského zákona udeľuje
objednávateľovi na ním vytvorené časti diela v rámci plnenia predmetu zmluvy
nevýhradnú, rozsahom, teritoriálne a časovo neobmedzenú licenciu na používanie
diela odo dňa jeho prevzatia.

11.3 V prípade potreby rozšírenia počtu udelených licencií podľa predchádzajúceho
odseku, rozšíri tento počet priamo v akceptačnom protokole.

11.4 Objednávateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe žiadnu sublicenciu v rozsahu
udelenej licencie. V prípade rozhodnutia vlády SR alebo Národnej rady SR alebo
iného subjektu štátnej moci, ktorý bude mať takúto kompetenciu, z ktorého vyplynie,
že činnosti, na ktoré je potrebné dielo, prechádzajú na iný subjekt štátnej správy, je
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objednávateľ oprávnený previesť na tento subjekt licenciu bez osobitného súhlasu
zhotoviteľa. Objednávateľ o tejto skutočnosti zašle zhotoviteľovi písomné oznámenie
do 14 dní od vykonania prevodu. Ak objednávateľ, podľa predchádzajúcej vety,
prevedie udelené licencie na subjekt špecifikovaný v predchádzajúcej vete, je
povinný, a to odo dňa nasledujúceho po dni prevodu licencie, zdržať sa používania
prevedených licencií, a to po dobu ich používania týmto subjektom, v opačnom
prípade objednávateľ resp. subjekt, na ktorý boli licencie prevedené, je povinný
vysporiadať finančné nároky zhotoviteľa vyplývajúce z autorského zákona.

11.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že všetky jeho finančné nároky vyplývajúce z autorského
zákona sú zaplatením odmeny podľa článku IV vysporiadané a licencie uvedené
v tomto článku sa udeľujú bezodplatne.

11.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že vytvorené dielo - softvérový produkt a jeho používanie
objednávateľom podľa tejto zmluvy neporušuje práva duševného vlastníctva tretích
osôb k softvérové mu produktu alebo jeho časti; to isté platí aj pre softvérové produkty
tretích strán. V prípade, ak sa preukáže opak, má objednávateľ nárok na náhradu
škody.

Článok Xl
Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že sú oboznámené s obsahom tejto
zmluvy a že s ňou v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasia.

12.2 Na právne vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom ktoré nie sú upravené touto
zmluvou, sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 61812003 Z. z. alebo iných
súvisiacich právnych predpisov, ktorými sú najmä Obchodný zákonník a Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov.

12.3 Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byt' vykonané len so súhlasom oboch
zmluvných strán, písomnou formou ako dodatok tejto zmluvy.

12.4 Objednávateľ môže jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy, ak je Zhotoviteľ bez
zavinenia treťou osobou alebo vyššou mocou v omeškaní s plnením svojich záväzkov
voči Objednávateľovi v trvaní viac ako 30 dní aj po písomnej výzve Objednávateľa.

12.5 Zhotoviteľ môže vypovedať túto zmluvu, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou
faktúry vystavenej Zhotoviteľom podľa článku IV tejto zmluvy aj po písomnej výzve
Zhotoviteľa, a to viac ako 30 dní odo dňa doručenia tejto výzvy Objednávateľovi.
V takomto prípade je výpovedná lehota tri mesiace a začína plynúť od prvého dňa
mesiaca nasledujúceho po doručení oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

12.6 Práce a dodávky realizované ku dňu vypovedania tejto zmluvy sa vyúčtujú podľa
zmluvne dohodnutých cien v preukázateľnom rozsahu.

12.7 Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane nevynútiteľným alebo neplatným,
ďalšie ustanovenia zmluvy zostávajú naďalej záväzné a v platnosti a účinnosti. Ak
nastane takáto situácia, nahradia zmluvné strany neplatné alebo nevynútiteľné
ustanovenie novým ustanovením, ktoré sa bude obsahom čo najviac približovať
pôvodnému ustanoveniu.

12.8 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jeden
rovnopis a Objednávateľ obdrží dva rovnopisy zmluvy.

12.9 Táto zmluva nadobúda platnosť podpísaním obidvomi zmluvnými stranami.
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12.10 Táto zmluva je v zmysle § 5a zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení zákona Č. 546/2010 Z. z. povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje
v Centrálnom registri zmlúv.

12.11 SZ ÚV SR (Objednávatel') ako povinná osoba zabezpečí bezodkladne zverejnenie
tejto zmluvy podl'a ods. 12.10.

12.12 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

• v 1 8. MAR. ZO'l
V Bratislave, dna .. .- "0~---;--.-

"~ ť;.c UrQ"

/;1 rY' 0'", \rl " . </ \IF e- ,r .,. \
\ :: - '::" í

~ v} J

~ ~/;'
.' .o,~

ng. Martin Turčan .; .
riaditel' SZ ÚV SR

V Bratislave, dňa .

. Ján Gottweis
konateľ, --

Applied Software či C :;
("'onsultants s.r.c. 1,..:.:;..-'--
'-' rio 7 81103 Bratis\av3Svora va ,
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