
Dodatok č. 2 

k 

Zmluve o zabezpečení údržby a SLA parametrov systému 

 Centrálneho elektronického priečinka (IS CEP) 

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 66 zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Autorského 

zákona č. 185/2015 v znení neskorších predpisov 

 

     Číslo dodatku objednávateľa: 2018/072-02 

 

Objednávateľ: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky 

Sídlo: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 

V zastúpení: Veronika Gmiterko, MBA, generálna tajomníčka služobného úradu 

IČO: 00 151 742 

DIČ: 2020798351 

IČ DPH: nie je platiteľom DPH 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN(Číslo účtu): SK59 8180 0000 0070 0000 1400 

 (ďalej len „Objednávateľ“) 

 

Poskytovateľ: DITEC, a.s. 

 Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 

Zastúpený: PaedDr. Ivan Sůra, predseda predstavenstva 

 Ing. Csaba Baráth, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

IČO: 31 385 401 

DIČ: 2020304198 

IČ pre DPH: SK2020304198 

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. 

IBAN (č. účtu): SK93 1100 000 0026 2700 7344 

 (ďalej len „Poskytovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“) 

 

Úvodné ustanovenia, účel a cieľ Dodatku č. 2 
 
Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.8.2018 Zmluvu o zabezpečení údržby a SLA parametrov systému Centrálneho 
elektronického priečinka (IS CEP), na základe ktorej sa Poskytovateľ zaviazal zabezpečiť údržbu a SLA parametre 
systému Centrálneho elektronického priečinku (ďalej len „IS CEP“), pozostávajúcu z údržby IS CEP a z ďalšej úpravy 
zahrňujúcej modernizáciu alebo rozširovanie funkčnosti (ďalej len „Zmluva“). 
 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 4.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení údržby a SLA parametrov 
systému Centrálneho elektronického priečinka (IS CEP), na základe ktorého došlo k úprave spôsobu nahlasovania 



Požiadaviek na služby technickej podpory Objednávateľa a k zníženiu sadzieb za poskytovanie ostatných služieb podľa 
požiadaviek Objednávateľa v zmysle čl. II. Predmet Zmluvy bod 2. písm. f) Zmluvy. 

 
S ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 

sa Zmluvné strany po vzájomnom rokovaní dohodli na znížení sadzieb za poskytovanie paušálnych služieb podľa čl. II. 
bodu 2. písm. a) – e) Zmluvy a úprave limitu ceny za predmet plnenia v zmysle čl. II. bodu 2. písm. f) Zmluvy. Zníženie 
sadzieb za poskytovanie paušálnych služieb podľa predchádzajúcej vety je v súlade so zásadou hospodárnosti 
a účelného nakladania s verejnými zdrojmi zo strany Objednávateľa, ktorého cieľom je zmiernenie negatívnych dopadov 
vznikajúcich mimoriadnou situáciou na území Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa v  súvislosti s rozvojom diela 
o veľké množstvo nových funkcionalít na základe vystavených Objednávok č.  SLA_IS CEP_1/2020 a SLA_IS 
CEP_2/2020 dohodli na prijatí transparentného mechanizmu na prehodnotenie ceny za následnú údržbu rozšíreného 
diela. Odvíjať sa bude od hodnoty súčinu koeficientu náročnosti prevádzky novej funkcionality a jej hodnoty (ďalej len 
„čiastkové zaťaženie prevádzky“) v prípade prekročenia stanovenej hodnoty. 

 
Objednávateľ má záujem získať neobmedzenú a výhradnú licenciu na akékoľvek použitie autorského diela 

vzniknutého počas vývoja IS CEP a realizácie tejto Zmluvy (ďalej len ,,autorské dielo“) ako celku i jednotlivých častí 
s cieľom vysporiadania majetkových práv k autorskému dielu v súlade s Koncepciou nákupu IT vo verejnej správe 
schválenou Radou vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh uznesením č. 4/2019 zo dňa 
16.05.2019 (ďalej len „Koncepcia“). Predchádzajúce zmluvy, na základe ktorých bol IS CEP vyvíjaný, sú nasledovné: 

 Zmluva o vytvorení, dodávke a implementácii informačného systému CEP dňa zo 17.5.2010, zmenená 
a doplnená Dodatkami č. 1 až 8, ktorou bol vytvorený IS CEP ako systém, ktorý umožňuje všetkým stranám 
zapojeným v obchode a preprave podať a vybaviť štandardizované informácie a dokumenty v jedinom 
vstupnom bode elektronicky a splniť tak všetky požiadavky súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom; 

 Zmluva o vytvorení, dodávke a implementácií Procesného zabezpečenia zavedenia aktualizácie agend v IS 
CEP zo dňa 30.6.2014, ktorou bola do IS CEP pridaná nová funkcionalita komunikácie orgánov verejnej 
moci a Finančnej správy pre potreby aktualizácie agendy v IS CEP ako Procesného zabezpečenia 
zavedenia aktualizácie agend; 

 Zmluva o vytvorení, dodávke a implementácii elektronického dovozu podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného 
zákonníka v platnom znení zo dňa 18.06.2015, zmenená a doplnená Dodatkami č. 1 až 9, ktorou bola  

rozšírená funkcionalita informačného systému CEP o modul elektronického dovozu na základe 
požiadaviek elektronického colného konania vo všetkých colných režimoch podľa Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady č. 952/2013; 

 Zmluva o technickej podpore prevádzky Informačného systému Centrálneho elektronického priečinka (IS 
CEP) zo dňa 25.6.2015, zmenená a doplnená Dodatkami č. 1 až 5, ktorou boli zabezpečované služby 
technickej podpory softvérového riešenia pre automatizáciu činností spojených s IS CEP a rozvoj 
funkcionality aktualizáciou – updatom systému; 

(ďalej len „Implementačné zmluvy“).  

 
Na základe tohto Dodatku č. 2 (ďalej len  „Dodatok“) sa Zmluva mení v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 

1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, pričom touto zmenou sa nemení charakter Zmluvy. 

 
Zmluvné strany v súlade s čl. XX. Záverečné ustanovenia bod 5. Zmluvy, ako aj v súlade s § 18 ods. 1 písm. 

b), § 18 ods. 1 písm. c)  a § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, sa podpisom tohto Dodatku dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach 
Zmluvy: 
 
 

Čl. I.  Predmet Dodatku  
 

1. V Čl. III. Podmienky plnenia predmetu Zmluvy sa bod 6. v písm. e) dopĺňa o nový text nasledovne: 
Dokument okrem náležitostí podľa predošlej vety bude obsahovať aj stanovenie koeficientu náročnosti prevádzky 
(ďalej len „koeficient“). Koeficient nadobúda kladné hodnoty v závislosti od vplyvu príslušných častí predmetu 



objednávky na náročnosť následnej údržby systému. Koeficient 0 znamená, že príslušnou časťou objednávky bude 
realizovaná výlučne zmena funkcionality nezaťažujúca systém ďalšími nákladmi na údržbu systému (napr. v prípade 
úpravy a implementácie modulu alebo funkčného celku, ktorý upravuje existujúcu časť systému s rovnakou 
funkčnosťou, ale je implementovaný s cieľom nahradiť už nepodporované technológie na ktorých bol vyvinutý 
a prevázkovaný, prípadne optimalizácie doterajších riešení z pohľadu výkonnosti a priepustnosti systému). 
Koeficient 1 zodpovedá priemernej technologickej náročnosti zvyšku systému (napr. v prípade implementovania 
úpravy systému upgradom na úplne novú funkcionalitu, ktorá automatizuje doteraz neautomatizované biznisové, 
administrátorské alebo technologické procesy).  Zmluvné strany sa dohodli, že koeficient objednávky SLA_ IS CEP_ 
1/2020 a objednávky SLA_IS CEP_2/2020 sa riadi pre všetky ich časti v zmysle Prílohy č. 3 tohto Dodatku. 

 
2. V Čl. V. Doba trvania Zmluvy a termíny plnenia sa bod 1. mení, pričom jeho nové znenie je nasledovné: 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie 72 mesiacov, ktoré začína plynúť dňom nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy. 
 

3. V Čl. VI. Cena za predmet Zmluvy a odmena za udelenie súhlasu na použitie sa bod 1. mení, pričom jeho 
nové znenie je nasledovné: 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania tejto Zmluvy, Zmluvná cena za predmet plnenia tejto Zmluvy je vo 

výške 28 088 962,00 EUR bez DPH (slovom: dvadsaťosem miliónov osemdesiatosemtisíc deväťstošesťdesiatdva 

EUR) stanovená dohodou Zmluvných strán, podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky Ministerstva financií 

SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne: 

a)  Cena za poskytovanie služieb v zmysle čl. II. bodu 2. písm. a) – e) za obdobie od 9/2018 do 2/2021 je stanovená 

vo výške 198 000,00 EUR bez DPH formou mesačného paušálu (slovom: stodeväťdesiatosem tisíc EUR). Cena 

za poskytovanie služieb v zmysle čl. II. bodu 2. písm. a) – e) za obdobie od 3/2021 do 6/2021 je stanovená vo 

výške 138 600,00 EUR bez DPH formou mesačného paušálu (slovom: stotridsaťosemtisíc šesťsto EUR). Cena 

za poskytovanie služieb v zmysle čl. II. bodu 2. písm. a) – e) za obdobie od 7/2021 do 8/2024 je stanovená vo 

výške 175 129,00 EUR bez DPH formou mesačného paušálu (slovom: jednostosedemdesiatpäťtisíc 

stodvadsaťdeväť EUR). Celková cena v zmysle čl. II. bodu 2. písm. a) – e) za obdobie 72 mesiacov je stanovená 

vo výške 13 149 302,00  EUR bez DPH (slovom: trinásť miliónov stoštyridsaťdeväťtisíc tristodva EUR). Cena 

za poskytovanie služieb v zmysle článku II. bod 2. za jednotlivé položky a) – e) je súčasťou Prílohy č. 1 Zmluvy 

(viď tabuľka Rozpočet).  

b) Cena za predmet plnenia v zmysle čl. II. bodu 2. písm. f) je stanovená s finančným limitom do výšky 14 939 

660,00 EUR (slovom: štrnásť miliónov deväťstotridsaťdeväťtisíc šesťstošesťdesiat EUR) bez DPH počas 

trvania Zmluvy, s použitím jednotkových cien podľa článku III. bod 6 písm. g).  

K cene bez DPH bude pripočítaná DPH v sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v čase vzniku 

daňovej povinnosti. 

 

4. V Čl. XI. Práva a povinnosti Objednávateľa a Poskytovateľa vo vzťahu k novému dielu, autorské a majetkové 

práva k novému dielu sa za bod 4 dopĺňajú body 5 až 8 v nasledovnom znení: 

5.  Poskytovateľ uplynutím 60 mesiacov odo dňa platnosti Zmluvy bezodplatne udeľuje Objednávateľovi časovo 
neobmedzenú, výhradnú a plne splatenú licenciu, na akékoľvek použitie takého autorského diela ako celku, 
i jeho jednotlivých častí v neobmedzenom rozsahu zahŕňajúcom akékoľvek spôsoby použitia diela podľa § 19 
ods. 4 platného Autorského zákona - a to ako Objednávateľom osobne, tak aj osobami ním 
poverenými/splnomocnenými) - aj na každé autorské dielo, vrátane počítačového programu alebo databázy, 
vytvorené Poskytovateľom a/alebo ktorého vytvorenie zabezpečil Poskytovateľ v rámci plnenia 
Implementačných zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že licenciu podľa tohto bodu je Poskytovateľ 
oprávnený písomne odvolať, vypovedať, resp. od nej odstúpiť v prípade, ak nedôjde k riadnemu uhradeniu ceny 
za služby poskytnuté podľa Čl. III. Zmluvy vo výške podľa Čl. VI. ods. 1 Zmluvy v znení jej dodatku č. 1 a Čl. 
VII. Zmluvy, a to ani v dodatočnej lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Poskytovateľa na jej 
uhradenie. 

 



6.  Pre zamedzenie pochybností sa Zmluvné strany výslovne dohodli a sú uzrozumené s tým, že podmienkou pre 
nadobudnutie licencie podľa ods. 5. tohto článku Zmluvy je, že Objednávateľ nebude (okrem prípadov vis major) 
v omeškaní s úhradou svojich záväzkov podľa čl. VII. tejto Zmluvy, pričom Objednávateľ nadobudne licenciu 
podľa predchádzajúceho bodu 5 tohto článku  Zmluvy aj v prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto Zmluvy zo 
strany Poskytovateľa a aj v prípade, ak dôjde k odstúpeniu od tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa podľa čl. 
XVII. bod 2. písm. a) a čl. XVII. bod 2a tejto Zmluvy, a to najneskôr v deň doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej 
strane. Pre odstránenie pochybností, Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že v prípade odstúpenia od 
tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa výlučne podľa čl. XVII. bod 2 písm. a) Zmluvy podľa predchádzajúcej vety 
zostáva právo Poskytovateľa v zmysle poslednej vety článku XI. bodu 5. v plnom rozsahu zachované.  

 
7.  Objednávateľ je oprávnený všetky autorské diela, na ktoré sa vzťahuje licencia/súhlas v zmysle 

predchádzajúcich ustanovení tohto článku Zmluvy, používať v pôvodnej alebo spracovanej či inak zmenenej 
podobe, samostatne alebo v súbore alebo v spojení s inými dielami či prvkami. Pre zamedzenie pochybností 
licencia/súhlas v zmysle predchádzajúcich bodov tohto článku Zmluvy sa vzťahuje aj na všetky nové verzie, 
úpravy a preklady autorského diela, ktoré vzniknú pri plnení tejto Zmluvy. 

 

8. Poskytovateľ sa zaväzuje Objednávateľovi za účelom výkonu majetkových práv Objednávateľa k softvéru (IS 

CEP) v rozsahu udelenej licencie podľa bodu 1. tohto článku, ako aj tohto bodu 8, najneskôr v deň udelenia 

licencie/súhlasu podľa ods. 5. tohto článku Zmluvy poskytnúť / zabezpečiť výlučný prístup k zdrojovému kódu 

k softvéru (IS CEP), odvozdať úplné komentované zdrojové kódy k softvéru (IS CEP) a udeliť Objednávateľovi 

bezpodmienečne právo vykonávať akékoľvek modifikácie, úpravy zmeny takéhoto softvéru a podľa svojho 

uváženia do neho zasahovať, zapracovávať ho do ďalších autorských diel, resp. spájať ho s inými autorskými 

dielami, zaradovať ho do databáz a pod., a to i prostredníctvom tretej osoby. Pre zamedzenie pochybností 

Objednávateľ nadobúda práva podľa predchádzajúcej vety aj k zdrojovému kódu. 

 

5. V Čl. XVII. Zánik Zmluvy sa bod 1. mení, pričom jeho nové znenie je nasledovné: 

1. Táto Zmluva zaniká:  

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, 

b) písomnou dohodou oboch Zmluvných strán, 

c) najskôr po uplynutí 48 mesiacov trvania Zmluvy výpoveďou bez uvedenia dôvodu s dvanásťmesačnou 

výpovednou lehotou, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 

doručení písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane, 

d) odstúpením od Zmluvy. 

6. Do Čl. XVII. Zánik Zmluvy sa za bod 2. dopĺňa nový bod 2a. s nasledovným znením: 

„2a. Objednávateľ je okrem dôvodov podstatného porušenia Zmluvy zo strany Poskytovateľa uvedených v bode 2. 

vyššie, oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade: 

a) vyhlásenia konkurzu na majetok Poskytovateľa alebo zastavenia konkurzného konania pre nedostatok 
majetku alebo zrušenia konkurzu pre nedostatok majetku; 

b) ak sa Poskytovateľ stane spoločnosťou v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka, je 
preukázateľne v úpadku alebo ak je na majetok Poskytovateľa začatá exekúcia, Poskytovateľ vstúpil 
do likvidácie, preruší alebo skončí svoju podnikateľskú činnosť;  

c) ak Poskytovateľ stratí právne predpoklady na riadne plnenie Zmluvy; 
d) ak bude Poskytovateľovi právoplatným rozhodnutím súdu uložený trest zrušenia právnickej osoby, 

trest zákazu činnosti, trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc 
a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní,  



e) právoplatného odsúdenia štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu/dozorného orgánu 
Poskytovateľa za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej 
únie, za trestný čin legalizácie príjmov z trestnej činnosti; 

f) právoplatného odsúdenia Poskytovateľa a/alebo jej štatutárneho orgánu/člena štatutárneho 
orgánu/dozorného orgánu za akýkoľvek úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorého skutková 
podstata súvisí s podnikaním v oblasti IT technológií, výkonom jeho činnosti alebo za trestný čin 
machinácie vo verejnom obstarávaní alebo vo verejnej dražbe; 

g) ak sa právoplatným rozhodnutím súdu preukáže, že Poskytovateľ ponúkol alebo dal úplatok 
ktorémukoľvek zamestnancovi alebo oprávnenému zástupcovi Objednávateľa, 

h) preukázateľne nastala skutočnosť, ktorá môže viesť k výmazu z Registra partnerov verejného sektora 
podľa zákona o registri partnerov verejného sektora.“ 
 
 

7. Príloha č. 1 Zmluvy – Opis predmetu Zmluvy a rozpočet - sa v časti Rozpočet zrušuje a nahrádza v zmysle 

prílohy č. 1 k tomuto Dodatku. 

8. Príloha č. 4 Zmluvy – Objednávka práce – vzor - sa zrušuje a nahrádza v zmysle prílohy č. 1 k tomuto 

Dodatku. 

 

Čl. II.  Osobitné dojednania  
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak v súvislosti s poskytnutím ostatných služieb Poskytovateľom v zmysle 

objednávky Objednávateľa počínajúc objednávkou SLA_IS CEP_1/2020 dôjde k aktualizácii a/alebo modifikácii IS 
CEP (ďalej len „zhodnotenie IS CEP“), Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve najneskôr do 
30 (tridsiatich) dní odo dňa podpísania  objednávky Objednávateľom v zmysle tohto ustanovenia, a to v súlade 
s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, o úprave ceny za poskytovanie 
služieb v zmysle čl. II. bodu 2. písm. a) – e) Zmluvy, za nasledovných podmienok:  

 
i. Po dovŕšení kumulatívnej hodnoty viac ako 500 000 Eur bez DPH jedného alebo viacerých za sebou 

nasledujúcich Čiastkových zaťažení prevádzky vyčíslených v Prílohe č. 4 Zmluvy – Objednávka práce – vzor 
v časti V. Čiastkové zaťaženie prevádzky na základe fakturačných plnení ukončených fázou Nasadenie 
a Postimplementačná podpora vystavených na základe objednávok podľa bodu 1. tohto článku Dodatku 
a zohľadňujúc aj koeficienty objednávok SLA_IS CEP_1/2020 a SLA_IS CEP_2/2020 podľa článku I. bodu 1. 
tohto Dodatku v súlade s Prílohou č. 3 tohto Dodatku, Zmluvné strany uzatvoria po odovzdaní a prevzatí 
ostatných služieb písomný dodatok k Zmluve, predmetom ktorého bude zvýšenie ceny za poskytovanie služieb 
v zmysle čl. II. bodu 2. písm. a) – e) Zmluvy.  

ii. Cena za poskytovanie služieb v zmysle čl. II. bodu 2. písm. a) – e) Zmluvy bude navýšená v súlade 
s predchádzajúcou vetou o  0,75 % z hodnoty súčtu Čiastkových zaťažení prevádzky na základe dodaného 
alebo dodaných plnení podľa bodu i. vyššie tohto článku Zmluvy mesačne zaokrúhlená na celé číslo nadol. 

 
2. V prípade, ak inflácia vyhlásená Štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok dosiahne alebo presiahne 3%, 

Poskytovateľ má právo zvolať rokovanie Zmluvných strán o navýšení ceny za predmet plnenia v zmysle čl. VI. 

bodu 1 Zmluvy a Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa 

uskutočnenia rokovania týkajúceho sa navýšenia ceny v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, o úprave ceny za poskytovanie služieb v zmysle čl. VI. bodu 1 Zmluvy.  

 

 

 

 



Čl. III.  Záverečné ustanovenia Dodatku 
 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom neupravené zostávajú nezmenené a budú sa primerane aplikovať na 
práva a povinnosti Zmluvných strán z neho vyplývajúce. 
 

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných 
v čase podpisu tohto Dodatku. 

 
3. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich exemplároch, pričom Objednávateľ dostane tri a Poskytovateľ dva 

exempláre. 
 
4. Obidve Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpisom prečítali a na dôkaz svojho súhlasu 

s celým obsahom tohto Dodatku pripájajú osoby k tomu oprávnené každou zo strán svoje podpisy. 

 

5. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvoria Príloha č. 1 tohto Dodatku, ktorou sa ruší a nahrádza Príloha č. 1 k Zmluve 
v časti „Rozpočet“, Príloha č.2 tohto Dodatku, ktorou sa ruší a nahrádza Príloha č.4 k Zmluve – Objednávka práce -
vzor a Príloha č. 3 tohto Dodatku, ktorou sa stanovuje koeficient pre objednávky SLA_ IS CEP_ 1/2020 a objednávky 
SLA_IS CEP_2/2020: 
1. Príloha č. 1 Zmluvy v časti Rozpočet – Príloha č. 1 tohto Dodatku 
2. Príloha č. 4 Zmluvy – Objednávka práce – vzor – Príloha č. 2 tohto Dodatku 
3. Príloha č. 3 tohto Dodatku, ktorou sa stanovuje koeficient pre objednávku SLA_ IS CEP 1/2020 a objednávku 
SLA_IS CEP_2/2020. 

 

Bratislava, dňa  

 

 

............................................................................ 
Slovenská republika - Ministerstvo financií SR  
Veronika Gmiterko, MBA 
Generálna tajomníčka služobného úradu MF SR 

 

 

 

Bratislava, dňa  

 

 

............................................................................ 
DITEC, a. s. 
PaedDr. Ivan Sůra 
predseda predstavenstva 

 

........................................................................... 
DITEC, a. s. 
Ing. Csaba Baráth 
podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
 



 
Príloha č. 1 Dodatku 

 

ROZPOČET 
 

Cena za poskytovanie služieb v zmysle čl. II. bodu 2. písm. a) – e) Zmluvy v období 1.9.2018 – 28.2.2021 

P. č. Názov položky 
Merná 

jednotka 
Požadované 
množstvo * 

Jednotková 
cena bez DPH 

Cena za požadované 
množstvo bez DPH 

Výška DPH 
(20%) 

Cena za požadované 
množstvo s DPH 

a)  
Poskytovanie služieb servisného hotline/servisných 
zásahov (riešenie Incidentov) 

počet 
mesiacov 

30    80 000,00 €            2 400 000,00 €     480 000,00 €      2 880 000,00 €  

b)  
Podpora pri realizácii prevádzkových/preventívnych 
zásahov (podpora prevádzky systému, profylaktika, 
monitoring) 

počet 
mesiacov 

30    50 000,00 €            1 500 000,00 €     300 000,00 €      1 800 000,00 €  

c)  
Realizácia servisných zásahov podľa požiadaviek 
(riešenie požiadaviek na zmenu konfigurácie) 

počet  
mesiacov 

30    28 000,00 €               840 000,00 €     168 000,00 €      1 008 000,00 €  

d)  Poskytovanie služieb podpory hardvérovej infraštruktúry  
počet 

mesiacov 
30      6 000,00 €               180 000,00 €       36 000,00 €         216 000,00 €  

e)  Poskytovanie služieb podpory systémového softvéru  
počet 

mesiacov 
30    34 000,00 €            1 020 000,00 €     204 000,00 €      1 224 000,00 €  

Cena za Poskytovanie podpory 5 940 000,00 € 1 188 000,00 € 7 128 000,00 € 

 

Cena za poskytovanie služieb v zmysle čl. II. bodu 2. písm. a) – e) Zmluvy v období 1.3.2021 – 30.6.2021 

P. č. Názov položky 
Merná 

jednotka 
Požadované 
množstvo * 

Jednotková 
cena bez DPH 

Cena za požadované 
množstvo bez DPH 

Výška DPH 
(20%) 

Cena za požadované 
množstvo s DPH 

a)  
Poskytovanie služieb servisného hotline/servisných 
zásahov (riešenie Incidentov) 

počet 
mesiacov 

4    56 000,00 €            224 000,00 €     44 800,00 €      268 800,00 €  

b)  
Podpora pri realizácii prevádzkových/preventívnych 
zásahov (podpora prevádzky systému, profylaktika, 
monitoring) 

počet 
mesiacov 

4    35 000,00 €            140 000,00 €     28 000,00 €      168 000,00 €  

c)  
Realizácia servisných zásahov podľa požiadaviek 
(riešenie požiadaviek na zmenu konfigurácie) 

počet  
mesiacov 

4    19 600,00 €               78 400,00 €     15 680,00 €      94 080,00 €  

d)  Poskytovanie služieb podpory hardvérovej infraštruktúry  
počet 

mesiacov 
4      4 200,00 €               16 800,00 €       3 360,00 €         20 160,00 €  

e)  Poskytovanie služieb podpory systémového softvéru  
počet 

mesiacov 
4    23 800,00 €            95 200,00 €     19 040,00 €      114 240,00 €  

Cena za Poskytovanie podpory 554 400,00 € 110 880,00 € 665 280,00 € 
 

 



 
 

Cena za poskytovanie služieb v zmysle čl. II. bodu 2. písm. a) – e) Zmluvy v období 1.7.2021 – 31.8.2024 

P. č. Názov položky 
Merná 

jednotka 
Požadované 
množstvo * 

Jednotková 
cena bez DPH 

Cena za požadované 
množstvo bez DPH 

Výška DPH 
(20%) 

Cena za požadované 
množstvo s DPH 

a)  
Poskytovanie služieb servisného hotline/servisných 
zásahov (riešenie Incidentov) 

počet 
mesiacov 

38 70 759,10 € 2 688 845,80 € 537 769,16 € 3 226 614,96 € 

b)  
Podpora pri realizácii prevádzkových/preventívnych 
zásahov (podpora prevádzky systému, profylaktika, 
monitoring) 

počet 
mesiacov 

38 44 224,60 € 1 680 534,80 € 336 106,96 € 2 016 641,76 € 

c)  
Realizácia servisných zásahov podľa požiadaviek 
(riešenie požiadaviek na zmenu konfigurácie) 

počet  
mesiacov 

38 24 765,70 € 941 096,60 € 188 219,32 € 1 129 315,92 € 

d)  Poskytovanie služieb podpory hardvérovej infraštruktúry  
počet 

mesiacov 
38 5 306,90 € 201 662,20 € 40 332,44 € 241 994,64 € 

e)  Poskytovanie služieb podpory systémového softvéru  
počet 

mesiacov 
38 30 072,70 € 1 142 762,60 € 228 552,52 € 1 371 315,12 € 

Cena za Poskytovanie podpory 6 654 902,00 € 1 330 980,40 € 7 985 882,40 € 

 



 

Príloha č. 2 Dodatku 

Objednávka práce – VZOR 

 

Objednávka práce č. 

k plneniu predmetu Zmluvy o zabezpečení údržby a SLA parametrov systému 
 Centrálneho elektronického priečinka (IS CEP) v zmysle čl. II bodu 2. písm. f) Zmluvy 

 

I. Predmet objednávky 

1. Predmetom tejto Objednávky je poskytnutie služieb podpory a úpravy IS CEP v rozsahu: 

Popis služieb Pozícia 
Rozsah 
(človekodeň/človekomesiac) 

a) Popis služieb    

b) Popis služieb    

   

2. Podrobná špecifikácia rozsahu predmetu plnenia je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Objednávky, Príloha je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto Objednávky. 

 

II. Cena a platobné podmienky 

1. Cena za predmet plnenia tejto Objednávky je: 

Popis služieb Sadzba Rozsah Cena v Eur 
Koeficient 
náročnosti 
prevádzky 

Čiastkové zaťaženie 
prevádzky v Eur bez 
DPH 

Navýšený mesačný 
paušál zaokrúhlený na 
celé číslo nadol v Eur 
bez DPH 

 

Cena za realizáciu 
časti predmetu 
objednávky v zmysle 
čl. I. bod 1. písm. a) 
tohto dokumentu 

B1 C1 D1=B1*C1 

 

E1=Koef 1 

 

F1=D1*E1 

 

G1=0,0075*F1 

Cena za realizáciu 
časti predmetu 
objednávky v zmysle 
čl. I. bod 1. písm. b) 
tohto dokumentu 

B2 C2 D2=B2*C2 

 

E2=Koef 2 

 

F2=D2*E2 

 

G2=0,0075*F2 

       

Zmluvná cena celkom 
bez DPH 

N/A N/A D3=D1+D2 N/A N/A  

Zmluvná cena celkom 
s DPH 

N/A N/A D4=D3*koef 
DPH 

N/A N/A  



 

Čiastkové zaťaženie 
prevádzky za 
objednávku celkom 
bez DPH 

N/A N/A N/A N/A Fn=F1+F2+..F(n-1)) Gn=0,0075*Fn alebo 
sum( (G1:G(n-1)) 

Pozn. Častí plnení objednávky môže byť aj viac ako 2. 
koef DPH=aktuálna výška DPH v %*0,01+1 
Fn znamená stĺpec F riadok n. G(n-1) znamená stĺpec G riadok n-1 
 

2. Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi stanovenú Zmluvnú cenu z článku II. tejto Objednávky po častiach v zmysle čl. 
IV. tohto dokumentu, po odovzdaní a prevzatí príslušného bodu objednávky. 

3. Akceptačný protokol a kópia tejto Objednávky tvoria prílohu k faktúre. 

III. Podmienky plnenia predmetu 

1. Hlavný koordinátor zo strany Objednávateľa je .... Objednávateľ oznámi Poskytovateľovi bezodkladne každú zmenu 
kontaktnej osoby. 

2. Hlavný koordinátor zo strany Poskytovateľa je .... Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi bezodkladne každú zmenu 
kontaktnej osoby. 

IV. Harmonogram realizácie 

Zmluvné strany sa dohodli na plnení predmetu Objednávky v etapách s nasledovným harmonogramom:  

  Popis služieb 
Hodnota 
bez DPH 

Hodnota s DPH 
Termín 
dodania do 
T+n 

p. č. Názov témy    

FM1 Analýza a Dizajn    

FM2 Implementácia a Testovanie    

FM3 Nasadenie a Postimplementačná podpora*    

p. č. Názov témy FM0 FM0  

FM0 Celá téma spolu    

 spolu 
P. č. 1 + P. č. 2 + 

P. č. x 
P. č. 1 + P. č. 2 

+ P. č. x 
 

Pozn. V Termíne dodania  znamená T dátum podpisu objednávky, n znamená počet dní alebo mesiacov, do ktorých 
bude príslušný míľnik témy dodaný.  

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

Za Objednávateľa: 
     Za Poskytovateľa: 

   

Poverená osoba Objednávateľa   Oprávnená osoba Poskytovateľa 

 
 

Oprávnená osoba Objednávateľa 
 



 
Príloha č. 3 Dodatku 

 

Koeficient objednávky SLA_ IS CEP_ 1/2020 a objednávky SLA_IS CEP_2/2020 

 

P.č. Objednávka/ponuka Téma Suma bez DPH Dátum plnenia Koef.  

Čiastkové 
zaťaženie 

prevádzky v Eur 
bez DPH 

0,750% 

Navýšený 
mesačný 

paušál 
zaokrúhlený 
na celé číslo 

nadol 

3 SLA_IS CEP_01/2020 6. EKR Plugin – Serverový podpisovač 70 182,00 € 8.2.2021 1 70 182,00 € 526,37 €   

1 SLA_IS CEP_01/2020 
1. Validácia IČ DPH v dovozných colných 
vyhláseniach  28 224,00 € 7.5.2021 1 28 224,00 € 211,68 €   

2 SLA_IS CEP_01/2020 
4. Automatizovaná registrácia FO do 
CREG pri podaní CV 76 888,00 € 7.5.2021 1 76 888,00 € 576,66 €   

4 SLA_IS CEP_01/2020 
9j. Technologický upgrade CEP IAM - 1. 
fáza 

550 235,00 € 30.6.2021 0 0,00 € 0,00 € 

  

5 SLA_IS CEP_01/2020 
9p. Zapracovanie rozšírenia UPVS služieb 
- 1. fáza 139 069,00 € 30.6.2021 1 139 069,00 € 1 043,02 €   

6 SLA_IS CEP_01/2020 
11. Zásielky s nízkou hodnotou 
(eCommerce) 4 457 362,00 € 30.6.2021 1 4 457 362,00 € 33 430,22 €   

7 SLA_IS CEP_02/2020 9o. Konanie IAM pre FO (UUMDS) 143 535,00 € 30.6.2021 0,5 71 767,50 € 538,26 €   

8 SLA_IS CEP_02/2020 
10. Registrácia držiteľov povolení AEO, 
BTI, INF  v UUMDS - 1. fáza 135 520,00 € 30.6.2021 0,2 27 104,00 € 203,28 €   

  Celkom za objednávku 1 a 2/2020 5 601 015,00 € 30.6.2021    4 870 596,50 € 36 529,49 € 175 129,00 € 

 


