
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 024-Z/2022 

uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších 
predpisov, v zmysle§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení 

neskorších predpisov a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších 
predpisov 

( ďalej ako „Zmluva o spolupráci" alebo „Zmluva") 

Názov: 

Sídlo: 
Zastúpený: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie (názov banky): 
IBAN: 
SWIFT: 

(ďalej ako „Objednávatel'") 

Obchodné meno: 

Sídlo: 
Štatutárny orgán/Zastúpený: 

IČO: 
Zapísaný v: 

DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie (názov banky): 
IBAN: 
SWIFT: 

( ďalej ako „Zhotovitel'") 

medzi: 

Úrad pre verejné obstarávanie 

Ružová dolina 1 O, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 
JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM 
predseda Úradu pre verejné obstarávanie 
31 797 903 
2021511008 
Štátna pokladnica 
SK 13 8180 0000 0070 0006 2756 
SPSRSKBA 

a 

Slovensko IT, a.s 

Štúrova 27, 040 01 Košice, Slovensko 
Ing. Pavol Miroššay - predseda predstavenstva 
Ing. Štefan Takáč - člen predstavenstva 
53 268 652 
obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, 
vložka č. 1749N 

2121320344 
SK2121320344 
Tatra banka, a.s. 
SK02 1100 0000 0029 4109 0326 
TATRSKBX 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany" a každá z nich jednotlivo aj ako 
,,Zmluvná strana") 

PREAMBULA 

A. Objednávateľ na plnenie svojich zákonných úloh a riadny výkon verejnej moci potrebuje 
zabezpečiť vytvorenie, dodanie a implementáciu Diela ( ako je definované ďalej v tejto Zmluve) 
- informačného systému „eForms", ktorý bude slúžiť na správu a prevádzku elektronických 
formulárov podľa vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) č. 2019/1780 z 23. septembra 2019, 
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ktorým sa stanovujú štandardné formuláre na uverejňovanie oznámení v oblasti verejného 
obstarávania, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1986 (ďalej len ako 
,,Nariadenie") v Slovenskej republike, konkrétne na zabezpečenie zverejňovania údajov, 
týkajúcich sa postupov verejného obstarávania uskutočňovaných podľa ZVO (ako je 
definovaný nižšie v článku 1 tejto Zmluvy), v Úradnom vestníku Európskej únie, registri 
Tenders Electronic Daily (TED), a to s použitím štandardných elektronických formulárov 
podľa Nariadenia, obsahujúcich funkcie čiastočne automatizovaného vypÍňania niektorých 
zverejňovaných údajov; 

B. Hlavným cieľom vytvorenia, dodania a implementácie Diela - informačného systému 
„eForms" je preto zabezpečenie splnenia povinnosti Slovenskej republiky, ako členského štátu 
Európskej únie, na povinné používanie štandardných elektronických formulárov upravených 
Nariadením pri uverejňovaní údajov týkajúcich sa postupov verejného obstarávania 
uskutočňovaných podľa ZVO, a to v termíne stanovenom Nariadením, t.j. najneskôr od 
25.10.2023; riadne a včasné vytvorenie, dodanie a implementácia Diela - informačného 
systému „eForms" slúžiaceho na účely uvedené v bodoch A a B tejto preambuly Zmluvy, 
v súlade s príslušnou, platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky (vrátane Nariadenia) 
a v termíne stanovenom Nariadením, je preto hlavným účelom uzatvorenia tejto Zmluvy. 

C. V prípade uplatnenia opcie podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ bude mať záujem aj na vytvorení, 
dodaní a implementácii lnkrementu ( ako je definovaný ďalej v tejto Zmluve), predstavujúceho 
informatické riešenie rozširujúce Dielo - informačný systém eForms o samostatné nové 
funkcionality, ktorých účelom je zabezpečiť spracovanie iných formulárov, podaní, žiadostí a 
registrov, neupravených Nariadením. V prípade uplatnenia opcie Objednávateľom podľa tejto 
Zmluvy bude Inkrement považovaný za osobitné dielo, ktoré má byť vytvorené na základe tejto 
Zmluvy, ako doplňujúca časť Diela - informačného systému „eForms", technicky a funkčne 
naň nadväzujúca, na ktorú sa uplatňuje príslušná platná a účinná legislatíva Slovenskej 
republiky. 

D. Účelom tejto Zmluvy je zabezpečenie vytvorenia, dodania a implementácie Diela -
informačného systému „eForms", prípadne Inkrementu, ktoré bude/budú v plnom rozsahu 
zodpovedať všetkým funkčným, technickým a legislatívnym požiadavkám Objednávateľa 
uvedeným v tejto Zmluve, a ktoré bude/budú v spojení s ostatnými službami poskytnutými 
Zhotoviteľom na základe tejto Zmluvy spôsobilým nástrojom na plnenie úloh Objednávateľa 
požadovaných osobitnými predpismi (vrátane Nariadenia) a cieľov deklarovaných v Prílohe č. 
1 a v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, resp. v ďalších dokumentoch, na ktoré táto Zmluva odkazuje. 

E. Objednávateľ dňa 15.12.2021 uzatvoril so Zhotoviteľom a s Ministerstvom investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ( ďalej aj ako „MIRRI") 
Memorandum o spolupráci, ktoré bolo dňa 17.12.2021 zverejnené v centrálnom registri zmlúv 
pod č. 1735/2021 na webovej stránke: https://crz.gov.sk/zmluva/6107443/ a predmetom 
ktorého je spolupráca Zmluvných strán a MIRRI na projekte „eForms" v rámci tzv. 
horizontálnej spolupráce subjektov v postavení verejného obstarávateľa podľa ust. § 1 ods. 10 
ZVO, ktorá aprobuje možnosť zvoliť si, že služby nimi poskytované vo verejnom záujme budú 
tieto subjekty poskytovať spoločne na základe spolupráce, a to za účelom dosiahnutia ich 
spoločných cieľov konkretizovaných v tomto memorande, najmä (i) splnenia záväzku 
Slovenskej republiky vo vzťahu k právnej a technickej implementácii a vykonateľnosti 
Nariadenia riadne a včas, (ii) realizovania spolupráce a koordinácie MIRRI a Objednávateľa, 
keď v rámci programového obdobia 2021 - 2027 môže Objednávateľ v kontexte aktuálnych 
navrhovaných legislatívnych zámerov a zmien nadobudnúť postavenie sprostredkovateľského 
orgánu a vykonávať právomoci, ktoré na neho deleguje riadiaci orgán, ktorým je MIRRI, či 
plniť úlohu centrálneho kontrolného orgánu pre všetky verejné obstarávania financované z 
fondov EÚ (iii) vytvorenia systému „eForms", ako základného prvku technického komponentu 
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pokročilého elektronického nástroja umožňujúceho efektívnejšiu koordináciu, analýzu a 
kontrolu čerpania verejných prostriedkov, vrátane prostriedkov z peňažných fondov EÚ a 
dotačného mechanizmu v rámci tzv. Plánu obnovy a odolnosti na základe uvedenej spolupráce 
a koordinácie MIRRI a Objednávateľa, a to v spojitosti s prepojením na ostatné informačné 
systémy Objednávateľa, ako aj na vybrané informačné systémy iných orgánov verejnej správy, 
čím dôjde k vybudovaniu relevantnej dátovej bázy, na ktorú následne nadviaže pokročilá 
nadstavba umožňujúca analytické spracovanie získaných dát, čo umožní efektívnejšie 
odhaľovanie nekalosúťažných schém a vzorcov správania hospodárskych subjektov a osôb 
zainteresovaných na procesoch verejného obstarávania, ktoré majú negatívny vplyv na 
hospodársku súťaž, ako aj na samotné čerpanie verejných zdrojov, a teda aj následného 
vybudovania analytického nástroja, ktorý bude detegovať nekalosúťažné praktiky, na základe 
rizikových markerov indikovaných analytickým spracovaním relevantnej dátovej bázy 
vytvorenej prepojením vyššie uvedených systémov orgánov verejnej správy, s možným 
využitím tohto analytického nástroja aj na včasné detegovanie systémových nedostatkov vo 
verejných obstarávaniach a (v) softvérovej integrácie nového systému zberu údajov, ktorý bude 
v podmienkach Slovenskej republiky monopolnou platformou pre používanie nových 
elektronických formulárov na účely verejného obstarávania s ostatnými informačnými 
systémami v správe Objednávateľa, s informačným monitorovacím systémom (ITMS), ktorého 
správcom je MIRRI a s plánovou elektronickou platformou, ktorej správcom bude Úrad vlády 
Slovenskej republiky a možného využitia analytických nástrojov v kontexte tzv. vzorkovania 
na účely výkonu kontroly, tak aby MIRRI a/alebo Objednávateľ mohli efektívnejšie 
identifikovať rizikové verejné obstarávania, ktoré budú zahrnuté do vzorky pre následný výkon 
kontrolnej činnosti (ďalej aj ako „Memorandum"). Na základe uvedeného Memoranda 
a v záujme dosiahnutia cieľ ov spolupráce špecifikovaných v Memorande majú Zmluvné strany 
záujem uzavrieť túto Zmluvu ktorej predmetom je vytvorenie, dodanie a implementácia 
informačného systému eForms a prípadne Inkrementu. 

F. Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov obsiahnutých v tejto Zmluve a s úmyslom byť 
touto Zmluvou viazané, dohodli sa na uzatvorení Zmluvy v nasledujúcom znení: 

1. DEFINÍCIE POJMOV 

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pojmy, uvedené v tomto článku Zmluvy a ďalej v texte tejto 
Zmluvy s veľkým začiatočným písmenom, majú v tejto Zmluve nasledovný význam: 
a) ,,Akceptačné konanie" je proces, v ktorom Objednávateľ posudzuje súlad zhotovenia 

Zhotoviteľom predloženého realizačného výstupu, ktorým je zhotovená časť Diela podľa 
tejto Zmluvy, s podmienkami stanovenými touto Zmluvou, pričom výsledkom 
Akceptačného konania je podpísanie Akceptačného protokolu a ak to vyplýva z 
informatickej povahy príslušnej časti Diela podľa tejto Zmluvy, súčasťou Akceptačného 
konania je aj Akceptačné testovanie; Podkladom pre Akceptačné konanie je, v závislosti 
od konkrétneho realizačného výstupu, buď, na základe pripomienok Objednávateľa, 
ukončený realizačný výstup, alebo Objednávateľom potvrdené testovacie skripty 
(Súhrnný protokol testovania, protokol testov) po vykonaných používateľských a 
integračných testoch, alebo prezenčná listina účastníkov školení. 

b) ,,Akceptačné kritériá" sú merateľné, technické alebo vecné parametre jednotlivých častí 
Diela podľa tejto Zmluvy, vopred odsúhlasené Zmluvnými stranami v Detailnom návrhu 
riešenia. 

c) ,,Akceptačné testovanie" proces preverenia funkčnosti implementovaných funkcionalít 
časti Diela vykonávaný Objednávateľom a/alebo Zhotoviteľom podľa Akceptačných 
kritérií. 
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d) ,,Akceptačný protokol" dokument, ktorým Objednávateľ potvrdí prevzatie realizačného 
výstupu, ktorým je zhotovená časť Diela podľa tejto Zmluvy a jeho zhotovenie v súlade 
s podmienkami stanovenými touto Zmluvou, ako výsledok Akceptačného konania, a 
ktorý pred podpisom písomne schvaľuje predseda alebo poverený člen Riadiaceho 
výboru za stranu Objednávateľa. 

e) ,,APV" je aplikačné programové vybavenie. 
f) , ,Autorský zákon" je zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, v znení neskorších 

predpisov. 
g) ,,Programové vybavenie" znamená počítačový program, Softvér, ktorý je súčasťou 

plnenia tejto Zmluvy a je dodaný Zhotoviteľom, vrátane súvisiacej dokumentácie, 
implementácie a naplnenia dátami. 

h) ,,Detailný návrh riešenia" znamená dokument vytvorený Zhotoviteľom podľa tejto 
Zmluvy v lehote podľa Prílohy č. 4 tejto Zmluvy - Časový harmonogram, obsahujúci 
spracovanie detailného návrhu architektúry a funkčného riešenia Diela, jeho UX dizajnu, 
definovanie služieb poskytovaných týmto funkčným riešením Diela, špecifikácie 
potrebnej technickej a komunikačnej infraštruktúry Diela, návrh rozhraní Diela, ako aj 
postup zhotovenia Diela (vrátane detailného harmonogramu postupu zhotovenia Diela 
a detailného harmonogramu Akceptačného testovania), a to všetko v súlade s Funkčnou 
špecifikáciou, Technickou špecifikáciou a Opisom predmetu plnenia, ktoré tvoria Prílohu 
č. 1, Prílohu č. 2 a Prílohu č. 3 tejto Zmluvy, pričom tento dokument bude predmetom 
akceptácie v Akceptačnom konaní podľa tejto Zmluvy a po podpise Akceptačného 
protokolu sa stáva súčasťou tejto Zmluvy a záväzným dokumentom pre realizáciu plnenia 
predmetu tejto Zmluvy. 

i) ,,Dielo" alebo tiež „Informačný systém" je „informačný systém eForms", ktorého 
zhotovenie Zhotoviteľom je predmetom tejto Zmluvy, a to v rozsahu podrobnejšie 
špecifikovanom v článku 3 tejto Zmluvy, vrátane udelenia licenčných práv na jeho 
používanie a dodanie dokumentácie k tomuto informačnému systému v súlade s touto 
Zmluvou. 

j) ,,Inkrement" je informatické riešenie, funkčne a technicky nadväzujúce na Dielo 
a rozširujúce Dielo o samostatné nové funkcionality, súvisiace so spracovaním iných 
formulárov, podaní, žiadostí a registrov, neupravených Nariadením, ktoré je bližšie 
špecifikované vo Funkčnej špecifikácii, v Technickej špecifikácii a v Opise predmetu 
plnenia, ktoré tvoria Prílohu, č. 1, Prílohu č. 2 a Prílohu č. 3 tejto Zmluvy, a ktorého 
zhotovenie je Objednávateľ oprávnený požadovať uplatnením Opcie podľa tejto Zmluvy, 

k) ,,Opcia" je právo Objednávateľa požadovať zhotovenie Inkrementu podľa tejto Zmluvy, 
ktoré môže Objednávateľ uplatniť v súlade s podmienkami stanovenými touto Zmluvou, 
pričom v prípade uplatnenia tohto práva Objednávateľa sa predmet tejto Zmluvy dopÍňa 
o zhotovenie Inkrementu Zhotoviteľom podľa podmienok stanovených pre zhotovenie 
Inkrementu touto Zmluvou a práva a povinnosti Zmluvných strán sa rozširujú o práva 
a povinnosti upravené touto Zmluvou pre zhotovenie Inkrementu, pričom Zhotoviteľ 
bude v takom prípade povinný zhotoviť Inkrement v súlade s podmienkami podľa tejto 
Zmluvy a Objednávateľ bude v takom prípade povinný riadne a včas zhotovený 
Inkrement prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovený Inkrement cenu 
uvedenú v tejto Zmluve. 

l) ,,Dôvernou informáciou" je akýkoľvek údaj, podklad, poznatok, dokument alebo iná 
informácia, bez ohľadu na formu a podobu jej zachytenia, ktoré si Zmluvné strany 
akokoľvek poskytnú, sprístupnia, alebo ktoré inak získajú v súvislosti s touto Zmluvou, 
v súvislosti so zhotovovaním Diela podľa tejto Zmluvy, alebo s plnením ich práv 
a povinností podľa tejto Zmluvy, a to aj vtedy ak taký údaj, poznatok, dokument, alebo 
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iná informácia nie sú výslovne označené ako dôverné, s výnimkami uvedenými v článku 
15 tejto Zmluvy, najmä informácia: 
- ktorá sa týka Zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, 

hospodárskych výsledkoch, zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, 
informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie 
o jej technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, 
podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom 
priemyselného alebo iného duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie týkajúce 
sa Zmluvnej strany), 

- ktorá bola poskytnutá Zmluvnej strane alebo získaná Zmluvnou stranou pred 
nadobudnutím platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a tiež počas jej platnosti a účinnosti, 
pokiaľ sa týka jej predmetu, 

- pre ktorú je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, 
telekomunikačné tajomstvo, daňové tajomstvo a utajované skutočnosti). 

m) ,,Bezpečnostný projekt" je bezpečnostný projekt informačného systému verejnej správy 
podľa Zákona o ITVS a Vyhlášky č. 179/2020 Z. z. 

n) ,,Dokumentácia" je prevádzková, aplikačná, konfiguračná, inštalačná a používateľská 
príručka Informačného systému, alebo iný dokument dodávaný Zhotoviteľom a/alebo 
ním aktualizovaný podľa Zmluvy, vrátane Bezpečnostného projektu. 

o) ,,HW" znamená hardvérový produkt/prostriedok, t.j. hotový výrobok/tovar týkajúci sa 
alebo predstavujúci celkové technické vybavenie počítača, servera alebo iného 
technického zariadenia. 

p) ,,HW infraštruktúra" predstavuje súbor HW prostriedkov, sieťových komponentov a 
ich sieťovej konfigurácie. 

q) ,,IT Projektový manažér Zhotoviteľa" je fyzická osoba, ktorá je zástupcom Zhotoviteľa 
a riadi projektový tím Zhotoviteľa pri plnení tejto Zmluvy, zodpovedá za plnenie Projektu 
v rozsahu, čase, kvalite a nákladoch dohodnutých touto Zmluvou, voči Objednávateľovi 
je primárnou kontaktnou osobou za Zhotoviteľa a má na základe poverenia Zhotoviteľa 
alebo na základe výkonu funkcie u Zhotoviteľa dostatočné právomoci na všetky úkony v 
mene Zhotoviteľa súvisiace s plnením tejto Zmluvy, avšak nemá oprávnenie na podpis 
dodatku k Zmluve ani na uzavretie akejkoľvek dohody s Objednávateľom, ktorá by 
znamenala zmenu tejto Zmluvy. 

r) ,,IT Projektový manažér Objednávateľa" je fyzická osoba, ktorá je zástupcom 
Objednávateľa a riadi projektový tím Objednávateľa pri plnení tejto Zmluvy, voči 
Zhotoviteľovi je primárnou kontaktnou osobou za Objednávateľa, kontroluje v mene 
Objednávateľa podľa Zmluvy činnosť Zhotoviteľa,  vrátane ukladania úloh a písomného 
preberania dokončených plnení podľa Zmluvy v Ak:ceptačnom konaní a podpisovania 
Akceptačných protokolov, monitoruje plnenie detailného harmonogramu postupu 
zhotovenia Diela, ktorý je súčasťou Detailného návrhu riešenia, plní ďalšie úlohy určené 
touto Zmluvou a má na základe poverenia Objednávateľa alebo na základe svojho 
pracovného zaradenia u Objednávateľa dostatočné právomoci na všetky úkony v mene 
Objednávateľa súvisiace s plnením tejto Zmluvy, avšak nemá oprávnenie na podpis 
dodatku k Zmluve ani na uzavretie akejkoľvek dohody so Zhotoviteľom, ktorá by 
znamenala zmenu tejto Zmluvy. 

s) ,,IT Projektoví manažéri" sú spoločne IT Projektový manažér Zhotoviteľa a IT 
Projektový manažér Objednávateľa. 

Strana S/ 60 



t) ,,Metodika riadenia QAMPR" je Metodika projektového riadenia Objednávateľa, 
dostupná na: http s ://www.mirri.gov .sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-
ga/riadenie-kvality-ga/index.html 

u) , ,Metodika Jednotný dizajn manuál" je Metodické usmernenie Úradu podpredsedu 
vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 002089/2018/oLŠISVS-7 
zo dňa 11.05.2018, ktorým sa vydáva „Jednotný dizajn manuál elektronických služieb 
verejnej správy", dostupný na: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/oddelenie
behavioralnych-inovacii/jednotny-dizajn-manual-elektornickych-sluzieb-verejnej
spravy/index.html 

v) ,,Metodika Používateľské princípy pre návrh a rozvoj elektronických služieb 
verejnej správy" je metodické usmernenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej 
republiky pre investície a informatizáciu dostupné na: 
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/oddelenie-behavioralnych-inovacii/index.html 

w) ,,Metodika zabezpečenia" je dokument Metodika pre systematické zabezpečenie 
organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti vydaný Computer Security 
Incident Response Team Slovakia CSIRT.SK, dostupný na 
http s ://www.csirt.gov. ski doc/MetodikaZabezpeceniaIKT v2. O. pdf 

x) ,,Metodické usmernenie o postupe zaraďovania referenčných údajov" je Metodické 
usmernenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 
a informatizáciu č. 3639/2019/oDK-1 z roku 2019, o postupe zaraďovania referenčných 
údajov do zoznamu referenčných údajov vo väzbe na referenčné registre a vykonávania 
postupov pri referencovaní, dostupné na 
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovemment/manazment
udajov/metodicke-postupy/index.html 

y) ,,Obchodný zákonník" je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších 
predpisov. 

z) , ,Projekt" je súbor činností v postupnosti vedúcej k zhotoveniu a dodaniu Diela, ktorý 
Objednávateľovi umožní využívať požadované funkcionality Diela definované vo 
Funkčnej špecifikácii a Technickej špecifikácii, ktoré tvoria Prílohu č. 1 a Prílohu č. 2 
tejto Zmluvy. 

aa) ,,Projektový iniciálny dokument" alebo aj „PID" je dokument podľa Vyhlášky 
č. 85/2020 Z. z., ktorý definuje všetky kľúčové informácie potrebné pre riadenie Projektu, 
vrátane definície Projektu a projektového plánu, popisujúci dodávku a implementáciu 
Diela, ktorý podlieha schváleniu Riadiaceho výboru a po jeho schválení sa stáva 
záväzným dokumentom pre realizáciu plnenia predmetu tejto Zmluvy. 

bb) ,,Postimplementačná podpora" alebo aj „PIP" je zvýšená podpora používateľov 
a správcov Objednávateľa pri používaní a správe Diela v rozsahu plnenia: 
a. Poradenstvo, konzultácie v otázkach, ktoré sa môžu vyskytnúť pri pouz1vaní 

a prevádzke Diela, a ktoré nie je možné riešiť pomocou prevádzkovej a užívateľskej 
Dokumentácie, 

b. Poradenstvo, konzultácie pri riešení incidentov a problémov, identifikácia, hľadanie 
riešenia pri odstraňovaní vád Diela, 

c. Podpora bude poskytnutá v pracovných dňoch 8x5, od 8:00 do 16:00 hod., 
d. Podpora bude poskytnutá vo forme Hotline a On - site, t.j. priamo u Objednávateľa, 
e. Podpora bude poskytnutá prostredníctvom konzultantov, ktorí realizovali Dielo. 

cc) ,,Opis predmetu plnenia" je dokument, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy a je pre 
Zhotoviteľa Diela záväzný pri plnení tejto Zmluvy. 
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dd) ,,Riadiaci výbor" je vrcholný riadiaci orgán Projektu, je oprávnený riešiť všetky otázky 
týkajúce sa riadenia Projektu (s výnimkou uzatvárania dodatkov k Zmluve či iných 
dohôd, ktoré by znamenali zmenu tejto Zmluvy). 

ee) ,,SW" alebo „Softvér" je softvérový produkt, ktorý je súčasťou počítačového programu 
vrátane dokumentácie a manuálov, ktorý tvorí súčasť Diela a bol dodaný Zhotoviteľom 
v rámci plnenia tejto Zmluvy, a to: 

1 .  Štandardný (tzv. krabicový) softvér, ktorý nie je možné meniť na základe 
požiadaviek Objednávateľa, alebo 

11. softvérová aplikácia vyvinutá na základe požiadaviek Objednávateľa alebo nad 
štandardným SW / softvérom s možnosťou ďalšieho vývoja. 

ff) , ,SW infraštruktúra" predstavuje súbor softvérových komponentov tretích strán, ktoré 
sú inštalované na HW prostriedkoch a vytvárajú prostredie pre fungovanie Informačného 
systému. 

gg) ,,Vada Diela" je zhotovenie Diela alebo jeho časti tak, že Dielo alebo niektorá jeho časť, 
čo i len čiastočne nespÍňa požiadavky uvedené v článku 3 bode 3.1 tejto Zmluvy, pričom 
Zhotoviteľ zodpovedá za Vady Diela, ktoré má časť Diela počas Akceptačného konania 
k danej časti Diela, a to až do podpisu príslušného Akceptačného protokolu 
Objednávateľom podľa tejto Zmluvy; Na účely tejto Zmluvy sú Vady Diela 
kategorizované nasledovne : 
a. ,,Vada kategórie A" je akákoľvek odchýlka od špecifikácie Diela alebo jeho časti 

podľa tejto Zmluvy, ktorá zabraňuje, alebo podstatne obmedzuje použitie celého Diela 
alebo jeho časti v takom rozsahu, že Dielo alebo jeho časť nie je možné používať na 
účely, na ktoré boli zhotovené alebo na ktoré sú určené podľa tejto Zmluvy, najmä 
podľa Funkčnej špecifikácie a Technickej špecifikácie, ktoré tvoria Prílohu č. 1 
a Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, alebo je možné Dielo alebo jeho časť používať na účely, 
na ktoré boli zhotovené alebo na ktoré sú určené podľa tejto Zmluvy len pri 
neprimeranom úsilí, ktoré nie je možné racionálne požadovať, najmä ak vada 
spôsobuje tak závažné problémy, že ďalší priebeh, ani dodržanie predpokladaného 
časového plánu Akceptačného konania/Akceptačného testovania nie je možné, ak 
Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť vôbec používať alebo ovládať, resp. ide 
o vady jeho bezpečnosti, ak ďalšie Akceptačné testovanie musí byť pozastavené, 
dokiaľ nie je vada odstránená, alebo ak ďalšie fungovanie softvéru nemôže byť 
rozumne zaručené, ak by tieto vady spôsobili veľkú stratu alebo úplné znemožnenie 
samotnej podstaty využitia Programového vybavenia alebo by spôsobili, že by 
Programové vybavenie bolo nebezpečné, alebo že sa Dielo alebo iné systémy 
Objednávateľa zastavia alebo poškodia. Vadou kategórie A je aj neschopnosť 
spracovať bežnú prevádzkovú záťaž, ktorá je špecifikovaná v Prílohe č. 2. Za Vadu 
kategórie A môžu byť považované tiež viaceré Vady kategórie B a Vady kategórie C, 
ak sa objavia súčasne a ak kombinácia týchto Vád Diela má rovnaký efekt ako Vada 
kategórie A, 

b. ,,Vada kategórie B" je akákoľvek odchýlka od špecifikácie Diela alebo jeho časti 
podľa tejto Zmluvy, ktorá výrazne ovplyvňuje riadne použitie Diela alebo jeho časti 
na účely na ktoré boli zhotovené alebo na ktoré sú určené podľa tejto Zmluvy, v takom 
rozsahu, že používanie Diela alebo jeho časti v každodenných operáciách vedie 
k podstatnej dodatočnej práci v porovnaní s používaním Diela alebo jeho časti bez 
takejto vady, najmä odchýlka, ktorá ak nie je opravená, by ohrozila ďalšie 
pokračovanie Akceptačného testovania, alebo by vážne ohrozovala ďalšie zhotovenie 
alebo prevádzku Diela alebo jeho ďalších častí, ak by Vada kategórie B zapríčinila, že 
by neboli podporované niektoré časti funkcií Diela bez rozumnej náhrady. Vadou 
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kategórie B je aj neschopnosť spracovať maximálnu možnú prevádzkovú záťaž, ktorá 
je špecifikovaná v Prílohe č. 2 .  

c. ,,Vada kategórie C" je akákoľvek odchýlka od špecifikácie Diela alebo jeho časti 
podľa tejto Zmluvy, ktorá neovplyvní výrazne použitie Diela alebo jeho časti a nie je 
Vadou kategórie A ani Vadou kategórie B,  najmä taká odchýlka, ktorá spôsobí 
čiastočný neúspech Akceptačného testovania, odchýlka, ktorá sa prejaví iba niekedy 
alebo ktorá sťažuje riadne používanie Diela alebo jeho časti na účely na ktoré boli 
zhotovené alebo na ktoré sú určené podľa tejto Zmluvy a za bežných podmienok by 
nebola stratená žiadna dôležitá funkcia Programového vybavenia alebo by bolo možné 
pre jej prekonanie nájsť rozumnú alternatívu, alebo by táto odchýlka neohrozila 
prevádzku Informačného systému Objednávateľa s reálnymi dátami. 

hh) ,,Vyhláška č. 85/2020 Z. z." je vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky 
pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov. 

ii) ,,Vyhláška č. 78/2020 Z. z." je vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky 
pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie 
verejnej správy. 

jj) ,,Vyhláška č. 179/2020 Z. z." je vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky 
pre investície a informatizáciu, ktorou sa upravuje spôsob kategorizácie a obsah 
bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy. 

kk) ,,Zákon o KB" znamená zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

11) ,,Zákon o ITVS" znamená zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo 
verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

mm) ,,Zákon o eGovernmente" znamená zákon č.305/20 13 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v znení neskorších predpisov. 

nn) ,,Zákon o registri partnerov verejného sektora" znamená zákon č. 315/2016 Z. z. 
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov. 

oo) ,,Zákon o slobodnom prístupe k informáciám" je zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií), v znení neskorších predpisov. 

pp) ,,GDPR" je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov. 

qq) ,,SLA zmluva" alebo „Servisná zmluva" je zmluva o podpore prevádzky, údržbe 
a rozvoji Diela a prípadne aj Inkrementu, ak bude vytvorený na základe tejto Zmluvy, 
uzatvorená Zmluvnými stranami na účely uvedené v Memorande, ktorej predmetom je 
poskytovanie služieb podpory, údržby a rozvoja Diela a prípadne aj Inkrementu 
vytvoreného, dodaného a implementovaného na základe tejto Zmluvy. 

rr) ,,ZVO" je zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

1.2 Pojmy nedefinované v bode 1.1 tohto článku Zmluvy a definované inde v texte tejto Zmluvy 
majú pre celé znenie tejto Zmluvy obsah a význam, ktorý je pre ne uvedený v príslušnej 
definícii v texte tejto Zmluvy. 
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2. VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN 

2.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je plne spôsobilý uzatvoriť túto Zmluvu a riadne plniť záväzky z nej 
vyplývajúce a že sa oboznámil so všetkými podkladmi poskytnutými Objednávateľom k Dielu, 
ktoré ustanovujú požiadavky na Dielo, vrátane ich príloh. 

2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v celom rozsahu oboznámil s Nariadením a s povinnosťami, ktoré 
z Nariadenia vyplývajú pre Slovenskú republiku, ako členský štát Európskej únie, 
predovšetkým s povinnosťou Slovenskej republiky implementovať štandardné elektronické 
formuláre upravené Nariadením a povinne používať tieto štandardné elektronické formuláre na 
uverejňovanie oznámení vo verejných obstarávaniach vyhlasovaných podľa ZVO v Slovenskej 
republike najneskôr od 25.10.2023. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, 
že Nariadenie je právnym aktom Európskej únie, ktorý je záväzný v celom rozsahu a priamo 
uplatniteľný v každom členskom štáte Európskej únie, a teda má prednosť aj pred právnym 
poriadkom Slovenskej republiky, pričom v prípade nedodržania povinností vyplývajúcich 
z Nariadenia hrozia Slovenskej republike podstatné sankcie podľa práva Európskej únie. 
Zhotoviteľ preto vyhlasuje, že si je vedomý dôležitosti implementácie štandardných 
elektronických formulárov podľa Nariadenia na základe tejto Zmluvy, v termíne stanovenom 
Nariadením, ako aj následkov, ktoré sú spojené s prípadným nedodržaním povinností 
stanovených Nariadením. 

2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má na riadne a včasné vytvorenie, dodanie a implementáciu Diela 
podľa tejto Zmluvy k dispozícii všetky nevyhnutné kapacity a technické schopnosti, ako je 
dohodnuté v tejto Zmluve. 

2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými oprávneniami požadovanými príslušnými orgánmi 
a v zmysle príslušných právnych predpisov, ako aj kapacitami a odbornými znalosťami 
nevyhnutnými na riadnu a včasnú realizáciu Diela. 

2.5 Objednávateľ týmto vyhlasuje, že je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné 
obstarávanie v zmysle ZVO, je oprávnený a spôsobilý uzatvoriť túto Zmluvu a riadne plniť 
záväzky v nej obsiahnuté. 

3. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo, ktoré je podrobne špecifikované 
v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy - Funkčná špecifikácia ( ďalej aj ako „Príloha č. 1 "), v Prílohe č. 2 
tejto Zmluvy - Technická špecifikácia ( ďalej aj ako „Príloha č. 2"), v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy 
- Opis predmetu plnenia (ďalej aj ako „Príloha č. 3") a v lehotách podľa Prílohy č. 4 tejto 
Zmluvy - Časový harmonogram (ďalej aj ako „Príloha č. 4"), a to na vlastné náklady 
a nebezpečenstvo, riadne a včas, za cenu uvedenú v tejto Zmluve a v súlade so všetkými 
ďalšími podmienkami upravenými v tejto Zmluve a jej prílohách, ako aj udeliť 
Objednávateľovi súhlas na používanie autorských diel, resp. iných predmetov práv duševného 
vlastníctva, ktoré boli vytvorené na základe tejto Zmluvy, resp. v rámci zhotovovania Diela 
podľa tejto Zmluvy, a to v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve a dodať, resp. zabezpečiť 
poskytnutie potrebných licencií k Softvéru. Pre zamedzenie pochybností Zmluvné strany 
výslovne uvádzajú, že súčasťou plnenia podľa tejto Zmluvy nie je dodávka HW. 

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené Dielo prevziať a uhradiť za riadne a včas 
zhotovené Dielo Zhotoviteľovi cenu, a to v rozsahu a za podmienok dohodnutých ďalej v tejto 
Zmluve. 

3 .3 Dielo na účely tejto Zmluvy pozostáva najmä, ale nie len výlučne, z nasledovných čiastkových 
plnení - častí Diela: 
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a) Vyhotovenie Projektového iniciálneho dokumentu, a jeho dodanie Objednávateľovi v 
súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, pričom tento dokument sa po 
odsúhlasení Objednávateľom v Akceptačnom konaní stane súčasťou tejto Zmluvy 
a budeú záväzný pre Zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela a plnení predmetu tejto Zmluvy; 

b) Vyhotovenie Analýzy pre návrh Diela (ďalej len „Analýza pre návrh Diela"), 
vyhotovenie Detailného návrhu riešenia Diela na základe Objednávateľom odsúhlasenej 
Analýzy pre návrh Diela, v súlade s požiadavkami Objednávateľa uvedenými v Prílohe 
č. 1 ,  v Prílohe č. 2, Prílohe č. 3 a Prílohe č. 4 tejto Zmluvy a ich dodanie Objednávateľovi 
v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, pričom tieto dokumenty sa po 
odsúhlasení Objednávateľom v Akceptačnom konaní stanú súčasťou tejto Zmluvy a budú 
záväzné pre Zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela a plnení predmetu tejto Zmluvy; V rámci 
Detailného návrhu riešenia Diela je Zhotoviteľ povinný uviesť detaily týkajúce sa 
fázovania dodávky Diela spolu s informáciami o licencovaní vrátane detailnej 
špecifikácie počtu a druhu licencií vo väzbe na autora; 

c) realizácia riešenia Diela, vrátane implementácie a testovania, v súlade s Objednávateľom 
odsúhlaseným Detailným návrhom riešenia Diela a ďalšími podmienkami Zmluvy, a to: 
1 .  realizácia APV Diela, vrátane implementácie, konfigurácie, vytvorenia a testovania 

variantov návrhov používateľského rozhrania (UX) a jeho dodanie Objednávateľovi 
v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, 

11. dodanie štandardného SW pre testovacie a školiace prostredie a udelenie licencií na 
jeho používanie, 

m. vyhotovenie podporných prostriedkov a konverzných programov a ich dodanie 
Objednávateľovi v súlade s podmienkami podľa tejto Zmluvy, 

1v. inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia APV Diela, ich 
integrácia na testovacom pracovisku Objednávateľa: a ich uvedenie do prevádzky na 
testovacom pracovisku Objednávateľa za podmienok uvedených v tejto Zmluve, 
vrátane testovacej migrácie dát, tvorba používateľskej dokumentácie, definícia 
používateľských rolí, 

v. testovanie Diela a overenie funkčnosti a kompletnosti Diela, 
vi. príprava a realizácie Akceptačného testovania Diela, 
vii. tvorba Dokumentácie k Dielu v rozsahu Prílohy č. 7 k tejto Zmluve; 

d) dodanie štandardného SW pre produkčné prostredie a udelenie licencií na jeho 
používanie; 

e) nasadenie, inštalácia a oživenie Diela do produktívnej prevádzky, vrátane migrácie dát -
GoLive; 

f) vyhotovenie Dokumentácie k podporným prostriedkom a konverzným programom a jej 
dodanie Objednávateľovi v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve; 

g) vyhotovenie kompletnej podkladovej Dokumentácie k používateľskému rozhraniu (UX); 
h) školenia - uskutočnenie školenia používateľov a správcov Diela na strane 

Objednávateľa, v súlade s podmienkami podľa tejto Zmluvy; 
i) ďalšie dodávky, činnosti a práce nevyhnutné pre riadne a včasné zhotovenie Diela, ktoré 

nie sú v tejto Zmluve výslovne stanovené ako povinnosť Objednávateľa. 
3.4 Súčasťou plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je aj poskytnutie užívacích oprávnení 

k všetkým častiam Diela, ktoré požívajú ochranu podľa Autorského zákona, a to v rozsahu 
špecifikovanom v článku 14 tejto Zmluvy. 

3.5 Zhotoviteľ po nasadení, inštalácii a oživení Diela do produktívnej prevádzky (GoLive) podľa 
bodu 3.3 písm. e) tohto článku Zmluvy poskytne Objednávateľovi trojmesačnú 
Postimplementačnú podporu Diela v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, a to po 
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dobu 3 mesiacov odo dňa podpisu Akceptačného protokolu Zmluvnými stranami k časti Diela 
podľa bodu 3 . 3  písm. e) tohto článku Zmluvy (GoLive Diela). 

3 .6  Požiadavky a podmienky uvedené v Prílohe č .  1 ,  Prílohe č. 2, Prílohe č .  3 a Prílohe č. 4 
Zhotoviteľ zohľadní pri vypracovaní Analýzy pre návrh Diela a Detailného návrhu riešenia 
Diela, a zároveň sa zaväzuje vykonať samotné vytvorenie, dodanie a implementáciu Diela 
v súlade s Analýzou pre návrh Diela a Detailným návrhom riešenia Diela odsúhlasenými 
Objednávateľom v Akceptačnom konaní podľa tejto Zmluvy. Dodané Dielo musí spÍňať všetky 
funkčnosti, technické vlastnosti a kvalitu špecifikovanú v prílohách tejto Zmluvy. 

3 .7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo a všetky jeho časti tak, aby spÍňali všetky požiadavky 
vzťahujúce sa na Dielo, ako na informačný systém verejnej správy, stanovené právnymi 
predpismi v znení platnom a účinnom ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. V prípade, 
ak po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy a pred odovzdaním Diela na základe Záverečného 
akceptačného protokolu podľa tejto Zmluvy dôjde v právnom poriadku Slovenskej republiky, 
alebo v právnej úprave Európskej únie k takým legislatívnym zmenám právnych predpisov, 
ktoré budú mať vplyv na Dielo alebo jeho časť, alebo na práva a povinnosti Zmluvných strán 
podľa tejto Zmluvy, a tým vyvolajú potrebu vykonania zmien Diela alebo jeho časti, potom 
o potrebe vykonania takýchto zmien budú Zmluvné strany rokovať ako o Návrhu na zmenu 
podľa článku 20 tejto Zmluvy a prípadné zmeny Diela alebo jeho časti môžu byť realizované 
až na základe dodatku k Zmluve uzatvoreného Zmluvnými stranami. 

3 .8  Zhotoviteľ sa  zaväzuje zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi Dielo a všetky jeho časti podľa 
tejto Zmluvy v súlade s dohodnutým Časovým harmonogramom, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto 
Zmluvy. Súčasťou časového harmonogramu dodávky Diela alebo jeho častí bude tiež časový 
harmonogram vykonania Akceptačného testovania pri dodaní Diela alebo jeho častí, ktorý bude 
podrobne špecifikovaný v Detailnom návrhu riešenia Diela akceptovanom Objednávateľom 
v Akceptačnom konaní podľa tejto Zmluvy. 

4. INKREMENT A OPCIA 

4. 1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy a za 
podmienok stanovených touto Zmluvou oprávnený uplatniť si Opciu, t.j . právo Objednávateľa 
požadovať od Zhotoviteľa zhotovenie Inkrementu v súlade s podmienkami stanovenými touto 
Zmluvou. Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že právo 
Objednávateľa na uplatnenie Opcie podľa tejto Zmluvy je predmetom ich spolupráce za účelom 
dosiahnutia spoločných cieľov špecifikovaných v Memorande, a to konkrétne s cieľom 
rozšírenia Diela o ďalšie funkcionality súvisiace so spracovaním iných formulárov, podaní, 
žiadostí a registrov v oblasti verejného obstarávania, neupravených Nariadením, a tým 
vytvorenia pokročilej šieho informatického systému, obsahujúceho ďalšie údaje týkajúce sa 
verejných obstarávaní realizovaných v Slovenskej republike, ktorý v spojitosti s prepojením na 
ostatné informačné systémy Objednávateľa a iných orgánov verejnej správy umožní vytvorenie 
ešte rozsiahlejšej dátovej bázy, a teda aj ďalšie a pokročilejšie možnosti analytického 
spracovania získaných dát v zmysle cieľov spoločnej spolupráce špecifikovaných 
v Memorande. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že si je vedomý práva Objednávateľa na 
uplatnenie Opcie podľa podmienok tejto Zmluvy a všetkých práv a povinností, ktoré 
Zhotoviteľovi v prípade uplatnenia Opcie Objednávateľom budú vyplývať z tejto Zmluvy vo 
vzťahu k zhotoveniu Inkrementu, pričom Zhotoviteľ osobitne vyhlasuje a potvrdzuje, že všetky 
jeho vyhlásenia uvedené v tejto Zmluve, predovšetkým v článku 2 tejto Zmluvy, vo vzťahu 
k Dielu, k spôsobilosti Zhotoviteľa plniť povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, kapacitám 
Zhotoviteľa, jeho technickým schopnostiam a odborným znalostiam sa vzťahujú aj na 
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zhotovenie Inkrementu podľa tejto Zmluvy a na povinnosti Zhotoviteľa s tým spojené podľa 
tejto Zmluvy. 

4.2 Objednávateľ je  oprávnený uplatniť si Opciu kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti tejto 
Zmluvy, najneskôr však do dňa podpisu Akceptačného protokolu k Detailnému návrhu riešenia 
Diela podľa tejto Zmluvy (vrátane). Opciu Objednávateľ uplatní doručením písomného 
oznámenia Zhotoviteľovi, obsahujúceho označenie Objednávateľa a Zhotoviteľa, požiadavku 
Objednávateľa na zhotovenie Inkrementu podľa podmienok tejto Zmluvy, dátum a podpis 
osoby oprávnenej konať za Objednávateľa (ďalej len „Oznámenie o uplatnení Opcie"). 
Doručením Oznámenia o uplatnení Opcie Zhotoviteľovi sa predmet tejto Zmluvy dopÍňa 
o zhotovenie Inkrementu podľa podmienok stanovených pre zhotovenie Inkrementu touto 
Zmluvou, pričom Zhotoviteľ bude v takom prípade povinný zhotoviť Inkrement v súlade 
s podmienkami podľa tejto Zmluvy a Objednávateľ bude v takom prípade povinný, v súlade 
s podmienkami tejto Zmluvy, riadne a včas zhotovený Inkrement prevziať a zaplatiť 
Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za Inkrement. 

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade uplatnenia Opcie sa všetky ustanovenia tejto Zmluvy 
upravujúce zhotovenie Diela použijú primerane aj na zhotovenie Inkrementu, a teda všetky 
podmienky zhotovenia Diela a všetky práva a povinnosti Zmluvných strán upravené v tejto 
Zmluve v súvislosti so zhotovením Diela, sa vzťahujú primerane aj na zhotovenie Inkrementu, 
a to najmä, ale nie len výlučne, články 5 až 7 a 1 1  až 22 a 24 tejto Zmluvy, pričom v prípade 
ak táto Zmluva obsahuje osobitnú úpravu vzťahujúcu sa výlučne na zhotovenie Inkrementu, 
považuje sa táto úprava Zmluvy za doplňujúcu k úprave zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy 
a v prípade rozporu tejto osobitnej úpravy zhotovenia Inkrementu s inými ustanoveniami 
Zmluvy upravujúcimi zhotovenie Diela sa v rozsahu tohto rozporu osobitná úprava zhotovenia 
Inkrementu podľa tejto Zmluvy použije na zhotovenie Inkrementu prednostne. Pre vylúčenie 
pochybností Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že pojmy definované v tejto Zmluve sa 
použijú primerane aj pre Inkrement, pričom v prípade ak táto Zmluva v súvislosti so 
zhotovením Inkrementu používa pojmy definované v tejto Zmluve len pre Dielo, použijú sa 
tieto pojmy osobitne aj pre Inkrement a význam a obsah týchto pojmov bude pre účely 
zhotovenia Inkrementu podľa tejto Zmluvy použitý primerane aj vo vzťahu k Inkrementu, 
pokiaľ táto Zmluva výslovne neustanovuje inak. 

4.4 V prípade uplatnenia Opcie podľa tejto Zmluvy, je  Zhotoviteľ povinný zhotoviť pre 
Objednávateľa Inkrement, podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy - Funkčná 
špecifikácia, v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy - Technická špecifikácia, v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy 
- Opis predmetu plnenia a v lehotách podľa Prílohy č. 4 tejto Zmluvy - Časový harmonogram, 
a to na vlastné náklady a nebezpečenstvo, riadne a včas, za cenu uvedenú v tejto Zmluve 
a v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a jej prílohách, ako aj udeliť 
Objednávateľovi súhlas na používanie autorských diel, resp. iných predmetov práv duševného 
vlastníctva, ktoré boli vytvorené na základe, resp. v rámci zhotovovania Inkrementu podľa tejto 
Zmluvy, a to v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve a dodať, resp. zabezpečiť poskytnutie 
potrebných licencií k Softvéru. V prípade uplatnenia Opcie podľa tejto Zmluvy sa 
Objednávateľ zaväzuje riadne a včas zhotovený Inkrement prevziať a uhradiť za riadne a včas 
zhotovený Inkrement Zhotoviteľovi cenu v rozsahu a za podmienok dohodnutých ďalej v tejto 
Zmluve. 

4.5 Inkrement na účely tejto Zmluvy pozostáva najmä, ale nie len výlučne z nasledovných 
čiastkových plnení - častí Inkrementu: 
a) Vyhotovenie Analýzy pre návrh Inkrementu (ďalej len „Analýza pre návrh 

lnkrementu") v súlade s požiadavkami Objednávateľa uvedenými v Prílohe č. 1 ,  
v Prílohe č .  2 ,  v Prílohe č .  3 a Prílohe č .  4 tejto Zmluvy a jej dodanie Objednávateľovi 
v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, pričom tento dokument sa po 
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odsúhlasení Objednávateľom v Akceptačnom konaní stane súčasťou tejto Zmluvy a bude 
záväzný pre Zhotoviteľa pri zhotovovaní Inkrementu a plnení predmetu tejto Zmluvy; 

b) vyhotovenie Detailného návrhu riešenia Inkrementu na základe Objednávateľom 
odsúhlasenej Analýzy pre návrh Inkrementu, v súlade s požiadavkami Objednávateľa 
uvedenými v Prílohe č. 1 ,  v Prílohe č. 2, Prílohe č. 3 a Prílohe č. 4 tejto Zmluvy a jeho 
dodanie Objednávateľovi v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, pričom 
tento dokument sa po odsúhlasení Objednávateľom v Akceptačnom konaní stane 
súčasťou tejto Zmluvy a bude záväzný pre Zhotoviteľa pri zhotovovaní Inkrementu 
a plnení predmetu tejto Zmluvy; V rámci Detailného návrhu riešenia Inkrementu je 
Zhotoviteľ povinný uviesť detaily týkajúce sa fázovania dodávky Inkrementu spolu 
s informáciami o licencovaní vrátane detailnej špecifikácie počtu a druhu licencií vo 
väzbe na autora; 

c) realizácia nesenia Inkrementu, vrátane implementácie a testovania, v súlade 
s Objednávateľom odsúhlaseným Detailným návrhom riešenia Inkrementu a ďalšími 
podmienkami Zmluvy: 
1. realizácia APV Inkrementu, vrátane implementácie, konfigurácie, vytvorenia 

a testovania variantov návrhov používateľského rozhrania (UX) a jeho dodanie 
Objednávateľovi v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, 

11. dodanie štandardného SW pre testovacie a školiace prostredie a udelenie licencií na 
jeho používanie, 

111. vyhotovenie podporných prostriedkov a konverzných programov a ich dodanie 
Objednávateľovi v súlade s po.dmienkami podľa tejto Zmluvy, 

1v. inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia APV Inkrementu, ich 
integrácia na testovacom pracovisku Objednávateľa a ich uvedenie do prevádzky na 
testovacom pracovisku Objednávateľa za podmienok uvedených v tejto Zmluve, 
vrátane testovacej migrácie dát, tvorba používateľskej dokumentácie, definícia 
používateľských rolí, 

v. testovanie Inkrementu a overenie funkčnosti a kompletnosti Inkrementu, 
vi. príprava a realizácie Akceptačného testovania Inkrementu, 
vii. tvorba Dokumentácie k Inkrementu v rozsahu Prílohy č. 7 k tejto Zmluve; 

d) dodanie štandardného SW pre produkčné prostredie a udelenie licencií na jeho 
používanie; 

e) nasadenie, inštalácia a oživenie Inkrementu do produktívnej prevádzky, vrátane migrácie 
dát - GoLive; 

f) vyhotovenie Dokumentácie k podporným prostriedkom a konverzným programom a jej 
dodanie Objednávateľovi v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve; 

g) vyhotovenie kompletnej podkladovej Dokumentácie k používateľskému rozhraniu (UX); 
h) školenia - uskutočnenie školenia používateľov a správcov Inkrementu na strane 

Objednávateľa, v súlade s podmienkami podľa tejto Zmluvy; 
i) ďalšie dodávky, činnosti a práce nevyhnutné pre riadne a včasné zhotovenie Inkrementu, 

ktoré nie sú výslovne stanovené ako povinnosť Objednávateľa. 
4.6 Súčasťou zhotovenia Inkrementu podľa tejto Zmluvy je aj poskytnutie užívacích oprávnení 

k všetkým častiam Inkrementu, ktoré požívajú ochranu podľa Autorského zákona, a to 
v rozsahu špecifikovanom v článku 1 4  tejto Zmluvy. 

4.7 Zhotoviteľ po nasadení, inštalácii a oživení lnkrementu do produktívnej prevádzky (GoLive) 
podľa bodu 4.5 písm. e) tohto článku Zmluvy poskytne Objednávateľovi trojmesačnú 
Postimplementačnú podporu Inkrementu v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, 
a to po dobu 3 mesiacov odo dňa podpisu Akceptačného protokolu Zmluvnými stranami k časti 
Inkrementu podľa bodu 4.5 písm. e) tohto článku Zmluvy (GoLive). 
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4.8 Požiadavky a podmienky uvedené v Prílohe č .  1, Prílohe č. 2, Prílohe č. 3 a Prílohe č. 4 
Zhotoviteľ zohľadní pri vypracovaní Analýzy pre návrh Inkrementu a Detailného návrhu 
riešenia Inkrementu, a zaväzuje sa samotné vytvorenie a implementáciu Inkrementu vykonať 
v súlade s Analýzou pre návrh Inkrementu a Detailným návrhom riešenia Inkrementu 
odsúhlasenými Objednávateľom v Akceptačnom konaní podľa tejto Zmluvy. Dodaný 
Inkrement musí spÍňať všetky funkčnosti, technické vlastnosti a kvalitu špecifikovanú 
v prílohách tejto Zmluvy. 

4.9 Zhotoviteľ sa v prípade uplatnenia Opcie Objednávateľom podľa tejto Zmluvy zaväzuje 
zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi Inkrement a jeho jednotlivé časti podľa tejto Zmluvy 
v súlade s Časovým harmonogramom, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy, najneskôr však 
v lehote do 30.09.2023. V prípade uplatnenia Opcie bude Zhotoviteľ zhotovovať Inkrement 
podľa tejto Zmluvy popri zhotovovaní Diela, resp. súčasne so zhotovovaním Diela, avšak 
vzhľadom na povahu Inkrementu, ako informatického riešenia, ktoré technicky a funkčne 
nadväzuje na Dielo a rozširuje Dielo o nové samostatné funkcionality, sa Zmluvné strany 
dohodli ,  že Zhotoviteľ je oprávnený začať s vyhotovovaním Analýzy pre návrh Inkrementu 
a Detailného návrhu riešenia Inkrementu podľa bodu 4.5 písm. a) a b) tohto článku Zmluvy až 
po podpise Akceptačného protokolu Zmluvnými stranami pre Projektový iniciálny dokument, 
Analýzu pre návrh Diela a Detailný návrh riešenia Diela, zhotovené podľa článku 3 bodu 3.3 
písm. a) a b) tejto Zmluvy, ako výsledku Akceptačného konania uskutočneného pre tieto časti 
Diela podľa tejto Zmluvy. Taktiež sa Zmluvné strany pre účely zhotovovania Inkrementu 
Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy dohodli, že akceptácia časti Inkrementu podľa bodu 4.5 písm. 
e) tohto článku Zmluvy a akceptácia časti Diela podľa článku 3 bodu 3 .3 písm. e) tejto Zmluvy 
sa uskutočnia podľa tejto Zmluvy tak, že Akceptačný protokol pre časť Inkrementu podľa bodu 
4.5 písm. e) tohto článku Zmluvy bude podpísaný Zmluvnými stranami až po podpise 
Akceptačného protokolu pre časť Diela podľa článku 3 bodu 3.3 písm. e) tejto Zmluvy. 

4.10 Pre účely zhotovovania Inkrementu na základe Opcie uplatnenej Objednávateľom podľa tejto 
Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že zhotovovanie Inkrementu popri zhotovovaní Diela, resp. 
súčasne so zhotovovaním Diela a plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy 
v súvislosti so zhotovovaním Inkrementu nesmie mať žiadny negatívny vplyv na riadne 
a včasné zhotovenie Diela a jeho jednotlivých častí podľa tejto Zmluvy ani na riadne a 
včasné plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy vo vzťahu k zhotoveniu Diela a jeho 
častiam, najmä nesmie byť dôvodom pre akékoľvek omeškanie Zhotoviteľa so zhotovením 
Diela alebo jeho jednotlivých častí v termínoch podľa tejto Zmluvy, pričom Zhotoviteľ je 
povinný s odbornou starostlivosťou koordinovať práce na zhotovení Diela a Inkrementu tak, 
aby boli Dielo a všetky jeho časti zhotovené riadne a včas. Zmluvné strany sa preto dohodli, že 
až do dňa podpisu Záverečného akceptačného protokolu k Dielu Zmluvnými stranami podľa 
článku 7 bodu 7 .19 tej to Zmluvy (vrátane) je Objednávateľ povinný poskytovať Zhotoviteľ ovi 
prioritne vždy všetku súčinnosť potrebnú pre riadne a včasné zhotovenie Diela alebo jeho častí 
požadovanú Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy a až následne akúkoľvek súčinnosť nevyhnutnú 
pre riadne a včasné zhotovenie Inkrementu alebo jeho častí požadovanú Zhotoviteľom podľa 
tejto Zmluvy, a to tak, že akékoľvek požiadavky Zhotoviteľa na poskytnutie súčinnosti 
Objednávateľa potrebnej pre zhotovenie Inkrementu alebo jeho častí je Objednávateľ 
oprávnený vybaviť až potom ako budú Objednávateľom vybavené všetky v tom čase aktuálne 
požiadavky Zhotoviteľa na poskytnutie súčinnosti Objednávateľa potrebnej pre zhotovenie 
Diela alebo jeho častí. Prípadné oneskorené poskytnutie súčinnosti Objednávateľa potrebnej 
pre riadne a včasné zhotovenie Inkrementu alebo jeho častí požadovanej Zhotoviteľom podľa 
tejto Zmluvy spôsobené prioritným poskytovaním súčinnosti Objednávateľa potrebnej pre 
riadne a včasné zhotovovanie Diela alebo jeho častí podľa tohto bodu Zmluvy nebude až do 
dňa podpisu Záverečného akceptačného protokolu k Dielu Zmluvnými stranami podľa článku 
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7 bodu 7 . 1 9  tejto Zmluvy (vrátane) považované za omeškanie na strane Objednávateľa, avšak 
termíny pre zhotovenie Inkrementu a jeho jednotlivých častí stanovené v Časovom 
harmonograme, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy, detailnejšie špecifikované v Detailnom 
návrhu riešenia Diela, sa v takom prípade posúvajú o počet dní oneskorenia Objednávateľa 
s poskytnutím súčinnosti potrebnej pre riadne a včasné zhotovenie Inkrementu alebo jeho častí 
spôsobeného prioritným poskytovaním súčinnosti Objednávateľa potrebnej pre riadne a včasné 
zhotovenie Diela alebo jeho častí podľa tohto bodu Zmluvy a na tieto účely sa článok 6 bod 6.4 
tejto Zmluvy a článok 10 bod 10 . 14  tejto Zmluvy použijú primerane. 

4. 1 1  Pre vylúčenie prípadných pochybností, Zmluvné strany týmto, na základe bodu 4.3 tejto 
Zmluvy, vyhlasujú a potvrdzujú, že v prípade uplatnenia Opcie podľa tejto Zmluvy: 
a) Povinnosti Zmluvných strán upravené v článku 5 tejto Zmluvy v súvislosti so 

zhotovovaním Diela podľa tejto Zmluvy sa v celom rozsahu použijú primerane aj na 
zhotovenie Inkrementu podľa tejto Zmluvy, 

b) Článok 6 tejto Zmluvy sa v celom rozsahu použije primerane aj na zhotovenie 
Inkrementu, termín pre zhotovenie Inkrementu je  upravený v bode 4 .9 vyššie v tomto 
článku Zmluvy a lehota zhotovenia Inkrementu môže byť predÍžená v súlade s článkom 
6 tejto Zmluvy, 

c) Článok 7 tejto Zmluvy sa v celom rozsahu použije primerane aj na Akceptačné konanie 
a Akceptačné testovanie jednotlivých častí Inkrementu podľa tejto Zmluvy, odstránenie 
prípadných Vád Inkrementu a jeho častí, splnenie alebo nesplnenie Akceptačných kritérií 
pre jednotlivé časti Inkrementu, odovzdanie a prevzatie jednotlivých častí Inkrementu na 
základe Akceptačných protokolov podpísaných Zmluvnými stranami a odovzdanie 
a prevzatie Inkrementu na základe Záverečného akceptačného protokolu k Inkrementu; 
Definícia Vád Diela sa v súvislosti s akceptáciou Inkrementu podľa článku 7 tejto 
Zmluvy použije primerane aj na Vady Inkrementu, pričom Vadou Inkrementu je 
zhotovenie Inkrementu alebo jeho časti tak, že Inkrement alebo niektorá jeho časť, čo 
i len čiastočne nespÍňa požiadavky uvedené v článku 4 bode 4.4 tejto Zmluvy, pričom 
Zhotoviteľ zodpovedá za Vady Inkrementu, ktoré má časť Inkrementu počas 
Akceptačného konania k danej časti Inkrementu, a to až do podpisu príslušného 
Akceptačného protokolu Objednávateľom podľa tejto Zmluvy, 

d) Záruka na Inkrement zhotovený podľa tejto Zmluvy bude poskytnutá Zhotoviteľom 
v celom rozsahu podľa článku 1 1  tejto Zmluvy, pričom záručná doba na Inkrement bude 
trvať od riadneho odovzdania a prevzatia príslušnej časti Inkrementu podľa tejto Zmluvy 
až do uplynutia 24 mesiacov od riadneho odovzdania a prevzatia Inkrementu ako celku 
na základe Záverečného akceptačného protokolu lnkrementu podľa tejto Zmluvy; Na 
právne vady Inkrementu sa v celom rozsahu vzťahuje článok 1 1  tejto Zmluvy, 

e) Cena Inkrementu a platobné podmienky týkajúce sa jej zaplatenia sú upravené v článku 
1 2  tejto Zmluvy, 

f) Na zdrojové kódy Inkrementu a udelenie práv duševného vlastníctva k Inkrementu sa 
v celom rozsahu primerane vzťahujú ustanovenia článkov 1 3  a 14 tejto Zmluvy, 

g) Informácie, ktoré si Zmluvné strany poskytnú v súvislosti so zhotovovaním Inkrementu 
podľa tejto Zmluvy sú dôvernými informáciami a vzťahujú sa na ne v celom rozsahu 
povinnosti zachovávania mlčanlivosti a ochrany Dôverných informácií podľa článku 1 5  
Zmluvy, 

h) Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi v súvislosti s plnením jeho 
povinností podľa tejto Zmluvy vo vzťahu k zhotovovaniu Inkrementu v súlade s článkom 
1 7  tejto Zmluvy, 

i) Na podmienky zhotovovania Inkrementu subdodávateľmi sa v celom rozsahu použije 
primerane článok 1 8  tejto Zmluvy, 
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j) Článok 19 tejto Zmluvy sa použije v celom rozsahu aj na porušenie povinností súvisiacich 
so zhotovovaním Inkrementu podľa tejto Zmluvy, a teda najmä v prípade ak Zhotoviteľ 
v súvislosti so zhotovovaním Inkrementu podľa tejto Zmluvy poruší takú povinnosť, pre 
porušenie ktorej v súvislosti so zhotovovaním Diela článok 1 9  tejto Zmluvy stanovuje 
zmluvnú pokutu, potom porušenie takej povinnosti v súvislosti so zhotovovaním 
Inkrementu podľa tejto Zmluvy bude mať rovnako za následok vznik nároku 
Objednávateľa na zaplatenie príslušnej zmluvnej pokuty upravenej pre porušenie danej 
povinnosti v článku 1 9  tejto Zmluvy, vrátane práva Objednávateľa na uplatnenie nároku 
na náhradu škody aj vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty, pričom v prípadoch, 
kde článok 1 9  určuje výšku zmluvnej pokuty z ceny za Dielo alebo jeho časti podľa tejto 
Zmluvy, bude táto výška zmluvnej pokuty v prípade porušenia povinností Zhotoviteľa 
v súvislosti so zhotovovaním Inkrementu podľa tejto Zmluvy určená z ceny Inkrementu 
alebo jeho časti, 

k) Zmeny Inkrementu a Návrhy na zmeny Inkrementu budú uskutočnené v súlade s článkom 
20 tejto Zmluvy, 

1) Povinnosti Zhotoviteľa upravené v článku 2 1  tejto Zmluvy sa v celom rozsahu vzťahujú 
primerane aj na Inkrement, 

m) Požiadavky na bezpečnosť uvedené v článku 22 tejto Zmluvy sa v celom rozsahu 
vzťahujú primerane aj na Inkrement, 

n) Podmienky čiastočného ukončenia tejto Zmluvy vo vzťahu k Inkrementu sú uvedené 
v článku 24 tejto Zmluvy. 

5. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

5 . 1 Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) za predpokladu dodržania bezpečnostných a ďalších vnútorných predpisov 

Objednávateľa zabezpečiť prístup Zhotoviteľa a ním poverených osôb, podieľajúcich sa 
na zhotovení Diela a plnení povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, do priestorov 
Objednávateľa v mieste plnenia Diela podľa tejto Zmluvy, v rozsahu nevyhnutne 
potrebnom na riadne a včasné zhotovenie Diela, 

b) za predpokladu dodržania bezpečnostných a ďalších vnútorných predpisov 
Objednávateľa sprístupniť Zhotoviteľovi a ním povereným osobám, podieľajúcim sa na 
zhotovení Diela a plnení povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, technickú, 
komunikačnú a systémovú infraštruktúru, v rozsahu nevyhnutnom pre riadne a včasné 
zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy a zabezpečiť Zhotoviteľovi na jeho žiadosť včas 
prístup k všetkým zariadeniam, ku ktorým je jeho prístup potrebný na účely riadneho 
a včasného zhotovenia Diela, vrátane zdrojov energie a elektronickej komunikačnej siete, 

c) za predpokladu dodržania bezpečnostných a ďalších vnútorných predpisov 
Objednávateľa zabezpečiť poskytnutie primeraných prostriedkov diaľkového prístupu 
pre vykonávanie prác na Diele, v súlade s platnými internými predpismi Objednávateľa, 

d) zabezpečiť v nevyhnutnom rozsahu prítomnosť IT Projektového manažéra 
Objednávateľa v sídle Objednávateľa, alebo jeho pracoviskách mimo sídla 
Objednávateľa, akje to potrebné pre riadne a včasné plnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa 
tejto Zmluvy. 

5 .2  Zhotoviteľ sa zaväzuje :  
a) zhotoviť Dielo riadne a včas, na svoje  náklady a na svoje nebezpečenstvo, v súlade 

s požiadavkami Objednávateľa uvedenými v tejto Zmluve, vrátane jej príloh, 
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b) postupovať s odbornou starostlivosťou, čestne, svedomito, hospodárne, s využitím 
dostupných odborných znalostí a skúseností v súlade so záujmami Objednávateľa, ktoré 
sú mu známe, alebo ktoré mu, pri zachovaní odbornej starostlivosti, musia byť známe, 

c) pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy dodržiavať pokyny a podklady Objednávateľa, 
ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, 

d) bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynov a/alebo 
podkladov poskytnutých mu Objednávateľom, ak mohol túto nevhodnosť zistiť pri 
vynaložení odbornej starostlivosti v súlade s článkom 1 7  bodom 1 7.7 tejto Zmluvy 
a postupovať v tejto súvislosti podľa článku 1 7  bodu 17 . 8  tejto Zmluvy, 

e) neodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom prípadnom omeškaní, či iných 
skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť riadne a včasné zhotovenie Diela, 

f) niesť zodpovednosť za vzniknutú škodu, spôsobenú Objednávateľovi porušením svojich 
povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a/alebo právnych predpisov, 

g) zodpovedať za to, že Dielo neobsahuje žiadne Objednávateľom nevyžiadané alebo 
neschválené funkcie a vlastnosti, 

h) poskytnúť IT Projektovému manažérovi Objednávateľa alebo inej Objednávateľom 
poverenej osobe, na základe ich písomnej požiadavky (môže byť zaslaná e-mailom), 
informáciu o stave plnenia Zmluvy alebo informáciu súvisiacu s plnením tejto Zmluvy 
najviac 4 x za mesiac, lehota na vybavenie takejto písomnej požiadavky je 5 dní odo dňa 
jej doručenia Zhotoviteľovi, 

i) v rozsahu a za podmienok uvedených v článku 9 tejto Zmluvy podávať Objednávateľovi 
správy o plnení, a zároveň pri plnení záväzkov podľa tejto Zmluvy, bez zbytočného 
odkladu, prerokúvať s Objednávateľom všetky otázky, ktoré by mohli negatívne 
ovplyvniť plnenie predmetu Zmluvy, najmä riadne a včasné zhotovenie Diela, 

j) Zabezpečiť vedenie pracovných výkazov a zabezpečiť, aby aj jeho subdodávatelia 
priebežne viedli pracovné výkazy ( okrem prípadov uvedených v tejto Zmluve) 
a bezodkladne ich kedykoľvek poskytnúť na požiadanie Objednávateľovi, 

k) až do odovzdania a prevzatia Diela ako celku na základe Záverečného akceptačného 
protokolu podľa článku 7 bodu 7 . 1 9  tejto Zmluvy udržiavať jeho jednotlivé časti už 
nasadené do prevádzky v súlade s Dokumentáciou, poskytovať Objednávateľovi 
nevyhnutnú súčinnosť za účelom používania nasadených častí Diela, 

1) strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaci s plnením podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas 
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
uzatvorenej Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku 
v súvislosti s financovaním zhotovenia Diela, resp. Inkrementu podľa tejto Zmluvy 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Operačný program Integrovaná infraštruktúra 
v rámci operačnej osi 7 Informačná spoločnosť pre programové obdobie 2014  - 2020) 
(ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP"), a to zo strany oprávnených osôb na výkon tejto 
kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky 
a Európskej únie, najmä zákona č. 292/2014  Z. z. o príspevku poskytovanom 
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Zákon o EŠIF") a zákona č. 357/201 5  
Z .  z .  o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov ( ďalej len „Zákon o finančnej kontrole") a vyššie uvedenej 
Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok 
a poskytnúť im riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť, 

m) umožniť Objednávateľovi vykonať audit bezpečnosti vyvíjaného Diela, vrátane 
informačných systémov a vývojového prostredia Zhotoviteľa na overenie miery 
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dodržiavania bezpečnostných požiadaviek relevantných právnych predpisov a 
požiadaviek podľa tejto Zmluvy, 

n) prijať opatrenia na zabezpečenie nápravy zistení z auditu bezpečnosti informačných 
systémov vykonaného Objednávateľom podľa písm. m) vyššie v tomto bode Zmluvy, 

o) poskytnúť Objednávateľovi a jemu nadriadeným orgánom plnú súčinnosť pri riešení 
bezpečnostného incidentu a vyšetrovaní bezpečnostnej udalosti, ktoré súvisia s Dielom 
alebo s plnením tejto Zmluvy, 

p) poskytnúť Objednávateľovi kompletnú Dokumentáciu Informačného systému, ktorá sa 
vzťahuje na Informačný systém v súlade s Detailným návrhom riešenia Diela, vrátane 
administrátorských prístupov, 

q) zabezpečiť súlad dodávaného Diela so Zákonom o ITVS, 
r) zabezpečiť súlad dodávaného Diela so Zákonom o KB, 
s) zabezpečiť súlad dodávaného Diela so Zákonom o eGovernmente, 
t) zabezpečiť súlad dodávaného Diela s GDPR, 
u) dodržiavať ustanovenia a riadiť sa pri vykonávaní Diela: 

i .  Vyhláškou č. 85/2020 Z.  z., 
ii. Vyhláškou č .  78/2020 Z. z. , 
iii . Vyhláškou č. 1 79/2020 Z. z . ,  

v) dodržiavať bezpečnostné požiadavky špecifikované v Metodike zabezpečenia, 
w) riadiť sa pri zhotovovaní Diela, ktoré je realizované v rámci projektu financovaného 

z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra alebo iného operačného programu, 
Metodikou riadenia QAMPR, 

x) riadiť sa pri zhotovovaní Diela, ktoré je realizované v rámci projektu financovaného 
z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra alebo iného operačného programu, 
Metodikou Jednotný dizajn manuál, 

y) riadiť sa pri zhotovovaní Diela, ktoré je realizované v rámci projektu financovaného 
z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra alebo iného operačného programu, 
Metodikou Používateľské princípy pre návrh a rozvoj elektronických služieb verejnej 
správy, 

z) zabezpečiť súlad dodávaného Diela, ktoré je realizované v rámci projektu financovaného 
z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra alebo iného operačného programu s 
Metodikou Tvorba používateľsky kvalitných digitálnych služieb verejnej správy 
(dostupná na https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/oddelenie-behavioralnych
inovacii/index.html ), 

aa) aktualizovať diagramy životných situácií a karty životných situácií vedených na 
Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, ak Dielo ovplyvní výkon procesov životnej 
situácie, 

bb) zabezpečiť funkcionalitu exportu dát z Diela a merania výkonnosti procesov v súlade 
s Metodikou merania výkonnosti procesov prostredníctvom KPI ( dostupná na 
https ://www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave), 

cc) riadiť sa pri zhotovovaní Diela, ktoré je realizované v rámci projektu financovaného 
z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra alebo iného operačného programu, 
Metodikou merania nákladovosti TB-ABC (dostupnou na https ://www.minv.sk/?np
optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave ), 

dd) riadiť sa pri zhotovovaní Diela, ktoré je realizované v rámci projektu financovaného 
z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra alebo iného operačného programu, 
Metodikou identifikácie, vizualizácie a referencovania údajov pri dátovom 
modelovaní vo verejnej správe (dostupnou na https ://www.minv.sk/?np-optimalizacia
procesov-vo-verejnej-sprave ), 
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ee) zabezpečiť súlad dodávaného Diela, ktoré je realizované v rámci projektu financovaného 
z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra alebo iného operačného programu 
s Metodickým usmernením o postupe zaraďovania referenčných údajov a s vykonávaním 
postupov pri referencovaní (dostupným na https ://datalab.digital/dokumenty/), 

ff) zabezpečiť súlad dodávaného Diela, ktoré je  realizované v rámci projektu financovaného 
z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra alebo iného operačného programu, 
s Katalógom služieb a požiadavkami na realizáciu služieb vládneho cloudu 
( dostupným na https:/ /www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovemment/vladny
cloud/katalog-cloudovych-sluzieb/index.html a https://www.sk.cloud ) 

gg) upozorniť na nevyhnutnosť aktualizovať eGovemment komponenty v centrálnom 
metainformačnom systéme verejnej správy v súlade s Metodickým pokynom číslo 
ÚPVII/000514/2017-313 z 10.01.2017 na aktualizáciu obsahu centrálneho 
metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami v znení neskorších 
predpisov a v spolupráci s Objednávateľom zabezpečiť aktualizáciu eGoverment 
komponentov v tomto metainformačnom systéme verejnej správy, 

hh) zohľadniť skutočnosť, že sú a budú použité všetky údaje, ktoré sú aktuálne vyhlásené za 
referenčné a voči ktorým platí podľa Zákona o eGovemmente povinnosť referencovania 
sa (ust. § 52 Zákona o eGovemmente), dostupné na: 
http s :/ /metais. vicepremier. gov. sk/refregisters/list?page= 1 &count=20 

ii) využívať a poskytovať pri elektronickej komunikácii (ust. § 1 0  ods. 2 Zákona 
o eGovernmente) údaje prostredníctvom „Modulu procesnej integrácie a integrácie 
údajov" (jeho časti IS CSRÚ), ktorý slúži (ust. § 10  ods. 1 1  Zákona o eGovernmente) o.i . 
na integráciu údajov, synchronizáciu údajov pri referencovaní a pri výmene údajov 
s referenčnými registrami a základnými číselníkmi, 

jj) v prípade existencie centrálnej IKT zmluvy viažucej sa na dodávku licencií 
proprietárneho softvéru v rámci dodávaného Diela postupovať v zmysle Uznesenia 
vlády č. 286/2019 o povinnosti prednostne pristupovať k platným a účinným 
centrálnym IKT zmluvám, 

kk) zabezpečiť, aby zhotovené Dielo poskytovalo automatizovaný monitoring a pravidelný 
reporting (v intervale minimálne l x  mesačne) SLA parametrov dodaných koncových 
a aplikačných služieb, 

11) zabezpečiť, aby zhotovené Dielo poskytovalo funkcionalitu automatizovaného testovania 
každej služby na nefunkčnosť a odosielania (automatizovaných) hlásení o nefunkčnosti 
služby, 

mm) najneskôr spolu s oznámením Zhotoviteľa podľa článku 7 bodu 7.2 tejto Zmluvy, pre 
Dielo alebo jeho časť, ktoré majú byť predmetom Akceptačného konania, predložiť 
Objednávateľovi vyhlásenie o splnení požiadaviek vzťahujúcich sa na Dielo podľa 
právnych predpisov, v znení platnom a účinnom ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak podľa článku 3 bodu 3 .8  tejto 
Zmluvy, najmä o splnení požiadaviek podľa písm. q) až u) vyššie v tomto bode Zmluvy, 
a to pre každú takúto požiadavku osobitne, vrátane spôsobu ich implementácie pri 
zhotovení Diela alebo jeho časti, ktoré majú byť predmetom Akceptačného konania, 
pričom nepredloženie vyhlásenia podľa tohto písm. tohto bodu Zmluvy má bez ďalšieho 
za následok, že Dielo alebo jeho časť, ktoré majú byť predmetom Akceptačného konania 
nespÍňajú požiadavky podľa tejto Zmluvy a nemôžu byť akceptované podpisom 
Akceptačného protokolu podľa tejto Zmluvy, a to až do času kým Zhotoviteľ nepredloží 
Objednávateľovi vyhlásenie podľa tohto písm. tohto bodu Zmluvy, preukazujúce 
splnenie požiadaviek vzťahujúcich sa na Dielo podľa platnej legislatívy, najmä 
požiadaviek podľa písm. q) až u) vyššie v tomto bode Zmluvy, a to pre každú takúto 
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požiadavku osobitne, vrátane spôsobu ich implementácie pri zhotovení Diela alebo jeho 
časti, ktoré majú byť predmetom Akceptačného konania podľa tejto Zmluvy. 

5 .3 Zhotoviteľ je  povinný realizovať Dielo prostredníctvom konkrétnych kľúčových 
odborníkov, ktorí sú vedení v Prílohe č. 8 tejto Zmluvy. Nahradenie týchto osôb inými osobami 
je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. V prípade nahradenia 
týchto osôb musia osoby, ktoré ich nahradia, spÍňať minimálne rovnaké podmienky ako sú 
uvedené v Prílohe č. 8 tejto Zmluvy. V prípade nahradenia niektorého kľúčového odborníka, 
ktorý j e  uvedený v Prílohe č. 8 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť 
Objednávateľovi najneskôr 7 (sedem) pracovných dní pred plánovaným nahradením údaje 
o navrhovanom novom kľúčovom odborníkovi v rozsahu potrebnom na posúdenie splnenia 
podmienok podľa tohto bodu Zmluvy týmto navrhovaným kľúčovým odborníkom, pričom 
v prípade súhlasu Objednávateľa s nahradením kľúčového odborníka sú Zmluvné strany 
povinné zaznamenať nahradenie kľúčového odborníka schválením prostredníctvom 
rozhodnutia Riadiaceho výboru podľa článku 8 tejto Zmluvy, pričom schválením nahradenia 
kľúčového odborníka Riadiacim výborom podľa tohto bodu Zmluvy dochádza v časti 
nahradenia daného kľúčového odborníka automaticky aj k zmene tejto Zmluvy a uzatvorenie 
osobitného písomného dodatku k Zmluve, ktorým dôjde k zmene daného kľúčového odborníka 
v Prílohe č. 8 Zmluvy sa v takom prípade nevyžaduje. Odborná a technická spôsobilosť je 
splnená, ak navrhovaní kľúčoví odborníci spÍňajú požiadavky Objednávateľa uvedené v Prílohe 
č. 8 tejto Zmluvy. 

5 .4 V prípade, ak Objednávateľ nebude spokojný s prácou konkrétneho kľúčového odborníka alebo 
zamestnanca Zhotoviteľa, oznámi túto skutočnosť s požiadavkou na zlepšenie Zhotoviteľovi. 
V prípade, ak do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa podľa tohto bodu Zmluvy 
nedôjde k zlepšeniu, má Objednávateľ právo požiadať Zhotoviteľa o zabezpečenie zmeny 
dotknutého kľúčového odborníka alebo zamestnanca Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je  povinný do 
1 5  dní od doručenia takej požiadavky Objednávateľa túto zmenu vykonať. Na zmenu 
kľúčového odborníka podľa tohto bodu sa použije bod 5 .3  tohto článku Zmluvy primerane. 
Zmenu kľúčového odborníka sú Zmluvné strany povinné zaznamenať schválením 
prostredníctvom rozhodnutia Riadiaceho výboru podľa článku 8 tejto Zmluvy, pričom 
schválením nahradenia kľúčového odborníka Riadiacim výborom podľa tohto bodu Zmluvy 
dochádza v časti nahradenia daného kľúčového odborníka automaticky aj k zmene tejto 
Zmluvy a uzatvorenie osobitného písomného dodatku k Zmluve, ktorým dôjde k zmene daného 
kľúčového odborníka v Prílohe č. 8 Zmluvy sa v takom prípade nevyžaduje. 

5 . 5  Zhotoviteľ prehlasuje, že pre prípad zodpovednosti za  škodu spôsobenú pri poskytovaní plnenia 
podľa tejto Zmluvy má uzatvorenú poistnú zmluvu, z ktorej bude mať právo na plnenie 
Objednávateľ. Text zmluvy je zverejnený na https://www.crz.gov.sk/zmluva/5899 1 66/ čo 
Zhotoviteľ preukazuje Objednávateľovi najneskôr pri podpise Zmluvy predložením platnej a 
účinnej poistnej zmluvy (ďalej len „Poistná zmluva"). Zrušenie Poistnej zmluvy alebo 
akékoľvek iné konanie Zhotoviteľa, ktoré spôsobí zánik Poistnej zmluvy pred uplynutím 
poistnej doby na ktorú bola uzatvorená, bez jej nahradenia inou poistnou zmluvou s minimálne 
rovnakým rozsahom a výškou poistného krytia je podstatným porušením Zmluvy a zakladá 
oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poistné krytie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy v platnosti 
počas celej doby zhotovovania Diela a po dobu trvania Postimplementačnej podpory Diela 
podľa tejto Zmluvy a v prípade uplatnenia Opcie podľa tejto Zmluvy aj počas celej doby 
zhotovovania Inkrementu a po dobu trvania Postimplementačnej podpory Inkrementu podľa 
tejto Zmluvy. V prípade zániku Poistnej zmluvy, alebo uplynutia poistnej doby na ktotú bola 
Poistná zmluva uzatvorená pred uplynutím obdobia, ktoré má byť kryté poistením podľa tohto 
bodu Zmluvy je Zhotoviteľ povinný bezodkladne uzatvoriť novú poistnú zmluvu s minimálne 
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rovnakým rozsahom a výškou poistného krytia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 
poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy, tak aby toto poistné krytie trvalo nepretržite počas 
celej doby, ktorá má byť krytá poistením podľa tohto bodu Zmluvy. Akékoľvek konanie 
Zhotoviteľa, ktoré spôsobí zánik poistenia v rozsahu podľa tohto bodu Zmluvy počas obdobia, 
ktoré má byť kryté poistením podľa tohto bodu Zmluvy je podstatným porušením tejto Zmluvy 
Zhotoviteľom a dôvodom, ktorý oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. 

5.6 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať či Zhotoviteľ zhotovuje Dielo, alebo 
ktorúkoľvek jeho časť v súlade s podmienkami podľa tejto Zmluvy. Ak Objednávateľ zistí, že 
Zhotoviteľ zhotovuje Dielo, lebo ktorúkoľvek jeho časť v rozpore so svojimi povinnosťami 
podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil 
Vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela alebo jeho časti a Dielo alebo jeho časť 
zhotovoval riadnym spôsobom v súlade s touto Zmluvou. Ak tak Zhotoviteľ neurobí ani v 
primeranej lehote mu na to poskytnutej Objednávateľom a postup Zhotoviteľa by viedol 
nepochybne k nesplneniu podmienok pre akceptáciu Diela alebo jeho časti v Akceptačnom 
konaní podľa tejto Zmluvy, považuje sa to za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa podľa 
tejto Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený z tohto dôvodu odstúpiť od Zmluvy. 

6. MIESTO A TERMÍN VYKONANIA DIELA 

6.1 Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, miestom zhotovenia Diela je sídlo Objednávateľa, jeho 
pracoviská mimo sídla Objednávateľa a lokality vládneho cloudu, a ak to technické podmienky 
umožňujú a ak sa Zmluvné strany na tom dohodnú, Zhotoviteľ môže plniť Dielo aj 
prostredníctvom vzdialeného prístupu. 

6.2 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať všetky bezpečnostné, organizačné a technické opatrenia 
a ďalšie relevantné predpisy Objednávateľa spojené s prácou v priestoroch Objednávateľa 
i s prístupom k informačným technológiám a sieti Objednávateľa. 

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi Dielo a všetky jeho časti podľa 
tejto Zmluvy v súlade Časovým harmonogramom, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy, 
najneskôr však do 30.09.2023. 

6.4 Ak prípadné omeškanie Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti, ktorú je povinný poskytnúť 
Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy preukázateľne má alebo bude mať vplyv na dodržanie 
Časového harmonogramu v zmysle Prílohy č. 4 a na lehotu na zhotovenie Diela v zmysle bodu 
6.3 tohto článku Zmluvy, t.j. Ak sa jedná o neposkytnutie takej súčinnosti, ktorej poskytnutie 
podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľ preukázateľne požadoval od Objednávateľa, a ktorá je 
nevyhnutná pre riadne a včasné zhotovenie Diela a napriek tomu Zhotoviteľovi nebola 
preukázateľne poskytnutá Objednávateľom v primeranej lehote určenej Zhotoviteľom na 
poskytnutie takej súčinnosti zo strany Objednávateľa, potom Zhotoviteľ je povinný postupovať 
podľa článku 1 O bodu 10.14 Zmluvy. Lehota na zhotovenie jednotlivých častí Diela ako aj na 
odovzdanie celého Diela sa v takom prípade predÍži o čas omeškania Objednávateľa 
s poskytnutím súčinnosti určený Riadiacim výborom podľa článku 10 bodu 10.14 tejto 
Zmluvy. Uvedené musí byť zaznamenané v zápise so zasadnutia Riadiaceho výboru. 
Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť IT Projektového manažéra Objednávateľa na 
konkrétne vymedzenú povinnosť súčinnosti, s ktorou je Objednávateľ v omeškaní. V prípade 
omeškania so zhotovením jednotlivých častí Diela, ktoré bude preukázateľne spôsobené 
Objednávateľom podľa tohto bodu Zmluvy, sa lehota na zhotovenie Diela a jeho jednotlivých 
častí primerane predÍži o čas určený Riadiacim výborom podľa článku 1 O bodu 10.14 Zmluvy. 
Ustanovenia článku 25 Zmluvy týmto nie sú dotknuté. 
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6.5 Lehotu na zhotovenie Diela alebo jeho častí je možné predÍžiť inak ako v dôsledku omeškania 
Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti podľa tejto Zmluvy alebo podľa článku 4 bodu 4. 1 O 
tejto Zmluvy iba na základe dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami. 

7. AKCEPTAČNÉ TESTOVANIE A AKCEPTÁCIA DIELA 

7 . 1  Akceptácia jednotlivých časti Diela podľa článku 3 bodu 3 . 3  tejto Zmluvy v Akceptačnom 
konaní sa uskutoční na základe Časového harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č .  4 tejto Zmluvy, 
podrobnejšie špecifikovaného Detailným návrhom riešenia Diela (po jeho akceptácii 
v Ak:ceptačnom konaní podľa tejto Zmluvy), najmä detailným časovým harmonogramom, 
ktorý je súčasťou Detailného návrhu riešenia Diela. 

7.2 Po ukončení realizácie niektorej z častí Diela podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný 
oznámiť Objednávateľovi najmenej 5 pracovných dní vopred pripravenosť príslušnej časti 
Diela na začatie Akceptačného konania a, ak to vyplýva z informatickej povahy príslušnej časti 
Diela, aj pripravenosť na začatie Akceptačného testovania, zameraného na preverenie 
funkčnosti a spoľahlivosti časti Diela. 

7 .3 Ak to vyplýva z informatickej povahy príslušnej časti Diela Zhotoviteľ s Objednávateľom na 
základe Akceptačných kritérií, definujú príslušné testovacie scenáre, ktoré budú odsúhlasené 
pre Akceptačné testovanie a vytvorenie testovacieho modelu, v súlade s Funkčnou 
špecifikáciou, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, Technickou špecifikáciou, ktorá tvorí 
Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a po jeho vytvorení Zhotoviteľom a akceptácii v Akceptačnom konaní 
na základe tejto Zmluvy aj v súlade s Detailným návrhom riešenia, ktorý bude vyhotovený v 
súlade s harmonogramom, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. 

7.4 Akceptačné testovanie časti Diela sa uskutoční v súlade s časovým plánom Akceptačných 
testov uvedeným v Detailnom návrhu riešenia Diela. Akceptačné testovanie sa uskutoční 
v oddelenom testovacom prostredí, t.j . bez možnosti ovplyvniť bežnú činnosť Objednávateľa, 
mimo produkčných databáz Objednávateľa. Priebeh a výsledky Akceptačného testovania časti 
Diela sa zdokumentujú v zápisnici z Akceptačného testovania podpísanej IT Projektovými 
manažérmi, alebo nimi poverenými osobami za Objednávateľa a Zhotoviteľa, ktoré sa 
zúčastnili Akceptačného testovania. Zápisnica o Akceptačnom testovaní musí obsahovať 
správu o priebehu a výsledkoch Akceptačného testovania a klasifikáciu zistených Vád Diela 
podľa stupňa ich závažnosti v zmysle tejto Zmluvy. 

7.5 V prípade Vady kategórie A, zistenej na základe vykonaného Akceptačného testovania, je 
Akceptačné testovanie neúspešné a Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie príslušnej časti 
Diela. Takéto Vady Diela budú odstránené Zhotoviteľom najneskôr do troch pracovných dní, 
odo dňa doručenia písomnej správy podľa bodu 7. 12  tohto článku Zmluvy. Vady kategórie B 
a/alebo C, zistené na základe vykonaného Akceptačného testovania, ktoré v kombinácii 
vytvárajú Vadu kategórie A, musia byť odstránené do 3 dní odo dňa doručenia písomnej správy 
podľa bodu 7 . 1 2  tohto článku Zmluvy, aspoň do takého rozsahu, že viac neexistuje akýkoľvek 
dôvod pre ich klasifikáciu ako Vady kategórie A. 

7.6 V prípade Vád kategórie B, zistených na základe vykonaného Akceptačného testovania, môže 
byť Akceptačné testovanie posúdené za neúspešné a Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie 
príslušnej časti Diela. Takéto Vady Diela budú odstránené Zhotoviteľom najneskôr do piatich 
pracovných dní, odo dňa doručenia písomnej správy podľa bodu 7. 1 2  tohto článku Zmluvy. 

7. 7 Ak na základe vykonaného Akceptačného testovania budú zistené len Vady kategórie C, alebo 
na základe postupu odstránenia Vád Diela podľa predchádzajúcich bodov tohto článku Zmluvy 
už existujú len Vady kategórie C, Zhotoviteľ vyhotoví Akceptačný protokol, v ktorom sa 
Zmluvné strany dohodnú v akej lehote je Zhotoviteľ povinný tieto Vady kategórie C odstrániť. 
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7.8 Zhotoviteľ sa do začiatku Akceptačného testovania zaväzuje predložiť Objednávateľovi 
protokoly potvrdzujúce, že vo vlastnej réžii a na vlastné náklady vykonal vo vzťahu k príslušnej 
časti Diela testovanie, špecifikované vo Funkčnej špecifikácii, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto 
Zmluvy, v Technickej špecifikácii, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a po jeho vytvorení 
Zhotoviteľom a akceptácii v Akceptačnom konaní na základe tejto Zmluvy aj v súlade 
s Detailným návrhom riešenia Diela, v zmysle Časového harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu 
č. 4 tejto Zmluvy, a to v rozsahu preukazujúcom plnú funkčnosť príslušnej časti Diela v súlade 
s Funkčnou špecifikáciou, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy a Technickou špecifikáciou, 
ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Súčasťou tohto vyhlásenia musia byť informácie o 
výsledku testovania a vyhlásenie o kvalite dodávanej časti Diela. 

7.9 Po ukončení Akceptačného testovania príslušnej časti Diela, ak budú pre danú časť Diela 
splnené podmienky podľa bodu 7. 1 1  tohto článku Zmluvy, Zmluvné strany sa zaväzujú 
podpísať Akceptačný protokol v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) rovnopisy dostane 
Objednávateľ a 2 (dva) Zhotoviteľ. 

7 . 1  O Akceptačný protokol musí obsahovať identifikáciu odovzdávajúceho a preberajúceho, 
špecifikáciu odovzdávanej a preberanej časti Diela a musia k nemu byť priložené prílohy v 
zmysle tejto Zmluvy. Ak dôjde pri plnení tejto Zmluvy k zhotoveniu databázy v súlade 
s ust. § 1 35 Autorského zákona, uvedie sa táto skutočnosť v príslušnom Akceptačnom 
protokole. Súčasťou Akceptačného protokolu je v takom prípade detailná špecifikácia databázy 
tvoriacej súčasť Diela alebo jeho časti. Prílohou Akceptačného protokolu je: 
a) zápisnica o Akceptačnom testovaní so zdokumentovanými výsledkami preukazujúcimi 

splnenie Akceptačných kritérií pre danú časť Diela podľa tejto Zmluvy, ak akceptovaná 
časť Diela bola predmetom Akceptačného testovania podľa tejto Zmluvy, 

b) zoznam autorov diel k častiam Diela, na ktoré sa vzťahujú autorské práva iných autorov 
ako Zhotoviteľa, ak sú súčasťou Diela, 

c) v prípade, ak bude akceptovaná časť Diela, na ktorú sa vzťahuje Vyhláška 
č. 78/2020 Z. z. , vyhlásenie o dodržaní štandardov pre informačné systémy verejnej 
správy formou podrobného odpočtu splnenia jednotlivých relevantných požiadaviek, 

d) prezenčné listiny z vykonaných školení, v prípade ak boli k akceptovanej časti Diela 
vykonané školenia užívateľov, 

e) vyhlásenie Zhotoviteľa podľa článku 5 bodu 5 .2 písm. mm) Zmluvy vo vzťahu 
k akceptovanej časti Diela, 

f) iné písomnosti (napr. pracovné výkazy v súlade s usmernením č. 1 2/202 1 SO OPIi 
k obsahu, postupom a rozsahu predkladania dokumentácie k preukazovaniu oprávnenosti 
personálnych výdavkov interného a externého charakteru v žiadosti o platbu, sumárne 
hárky pracovných výstupov podľa pracovných pozícií a aktivít, písomné záznamy, 
vyjadrenia a pod.), ktoré súvisia s akceptáciou príslušnej časti Diela podľa tohto článku 
Zmluvy. 

7. 1 1  Zmluvné strany sa zaväzujú podpísať Akceptačný protokol pre jednotlivé časti Diela za 
podmienky, že bude na základe Akceptačného konania potvrdené riadne zhotovenie príslušnej 
časti Diela a j ej úplnosť a funkčnosť v súlade s Akceptačnými kritériami podľa tejto Zmluvy 
a Objednávateľovi boli pred podpisom Akceptačného protokolu k danej časti Diela odovzdané 
všetky dokumenty, ktoré majú byť jeho prílohou podľa bodu 7 . 1 0  tohto článku Zmluvy. Podpis 
Objednávateľa na Akceptačnom protokole nemožno nahradiť postupom podľa § 555 
Obchodného zákonníka ani iným spôsobom. Podpisom Akceptačného protokolu sa považuje 
príslušná časť Diela za odovzdanú Zhotoviteľom a prevzatú zo strany Objednávateľa. 

7 . 1 2  V prípade, ak bude zistené na základe Akceptačného testovania, že odovzdávaná časť Diela 
nespÍňa Akceptačné kritériá, Objednávateľ je povinný doručiť Zhotoviteľovi do 5 pracovných 
dní odkedy uvedené zistí písomnú správu, v ktorej uvedie a popíše všetky identifikované Vady 
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Diela a navrhne nový termín pre Akceptačné testovanie. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne, 
v lehotách uvedených pre jednotlivé kategórie Vád Diela vyššie v tomto článku Zmluvy, 
odstrániť Vady Diela takto vytknuté Objednávateľom a opätovne uskutočniť nevyhnutné 
Akceptačné testovanie. Zhotoviteľ zodpovedá za Vady Diela alebo jeho časti spôsobené jeho 
subdodávateľmi v rovnakom rozsahu ako keby Dielo alebo jeho časť zhotovoval sám. Zmluvné 
strany sa zaväzujú postupovať týmto spôsobom, až kým nebudú splnené všetky Akceptačné 
kritériá pre príslušné Akceptačné testovanie, alebo príslušná časť Diela nebude akceptovaná 
iným spôsobom. Tento bod Zmluvy sa použije primerane aj na časti Diela, pre ktoré nebude 
uskutočnené Akceptačné testovanie, v prípade ak v Akceptačnom konaní pre takú časť Diela 
bude zistené, že nespÍňa Akceptačné kritériá podľa tejto Zmluvy. 

7 . 1 3  Zmluvné strany sa dohodli, že Akceptačné kritériá sú splnené, ak odovzdávaná časť Diela 
neobsahuje  žiadnu Vadu kategórie A, maximálne tri Vady kategórie B a zároveň maximálne 
päť Vád kategórie C. V prípade splnenia Akceptačných kritérií podľa predchádzajúcej vety 
opakovanie Akceptačného testovania nie je  potrebné, Zhotoviteľ je však naďalej povinný v 
lehotách podľa tohto článku Zmluvy odstrániť všetky Vady Diela podľa príslušnej zápisnice o 
Akceptačnom testovaní a písomnej správy podľa bodu 7. 1 2  tohto článku Zmluvy na vlastné 
náklady. 

7 . 1 4  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neúspešného výsledku Akceptačného testovania, v 
dôsledku čoho Dielo alebo jeho časť nespiňa Akceptačné kritériá, je Objednávateľ oprávnený 
po dvoch opakovaných neúspešných výsledkoch Akceptačného testovania odstúpiť od Zmluvy 
pre podstatné porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. V prípade 
odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy podľa tohto bodu Zmluvy si Zmluvné strany, v súlade 
s ust. § 3 5 1  ods. 2 Obchodného zákonníka, vrátia všetky plnenia, ktoré si navzájom poskytli 
pred odstúpením od Zmluvy. Tým nie je dotknuté právo Zmluvných strán dohodnúť sa po 
odstúpení od Zmluvy inak v zmysle článku 24 bodu 24.9 tejto Zmluvy 

7. 1 5  Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Zhotoviteľ je povinný podľa Časového harmonogramu, 
ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy odovzdať Objednávateľovi Dokumentáciu k Dielu alebo 
jeho časti v elektronickom formáte na CD alebo DVD nosiči alebo na inom vhodnom, 
dohodnutom nosiči dát a v prípade potreby a požiadavky Objednávateľa aj v jednom 
vyhotovení v písomnej forme. Dokumentácia, ktorá je  súčasťou Diela, bude akceptovaná 
v Akceptačnom konaní nasledovne: 
a) Objednávateľ je oprávnený zaslať pripomienky k Dokumentácii k Dielu v dohodnutom 

formáte v lehote do 10  kalendárnych dní odo dňa jej odovzdania Objednávateľovi. 
b) Zhotoviteľ je povinný pripomienky odborne posúdiť a upraviť Dokumentáciu v súlade so 

vznesenými pripomienkami, ktoré nerozširujú predmet Diela. V prípade, ak nie je možné 
niektorú z pripomienok Objednávateľa akceptovať, Zhotoviteľ túto skutočnosť 
bezodkladne oznámi a vysvetlí Objednávateľovi. 

c) Objednávateľ je povinný do 5 pracovných dní od dodania Dokumentácie po zapracovaní 
pripomienok preveriť spôsob zapracovania pripomienok a v prípade nesúhlasu 
v uvedenej lehote zaslať svoje stanovisko Zhotoviteľovi, pričom Zmluvné strany budú 
postupovať v takom prípade primerane podľa písm. a) a b) vyššie v tomto bode Zmluvy 
opakovane až kým nebudú pripomienky Objednávateľa riadne zapracované do 
Dokumentácie. 

7 . 1 6  Zhotoviteľ je povinný dodať Objednávateľovi súčasne s odovzdaním Diela alebo jeho časti 
Dokumentáciu minimálne v súlade a v rozsahu prílohy č. 1 k Vyhláške 85/2020 Z. z. : 
a) zdrojové kódy spôsobom ako je dohodnuté v článku 1 3  Zmluvy, 
b) technickú dokumentáciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme na CD/DVD/USB, 

ktorá bude obsahovať: postup skompilovania aplikácie, dátový model Informačného 
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systému, popis integračnej , aplikačnej a technickej architektúry Informačného systému, 
jeho väzby na iné systémy, popis tokov dát, procesné modely elektronických služieb, 

c) prevádzkovú dokumentáciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme na 
CD/DVD/USB, ktorá bude obsahovať: inštalačný postup aplikácie, konfiguráciu 
systémového softvéru, serverov a pracovných staníc, chybové stavy a postup ich riešenia, 
popis mechanizmu riadenia prístupu užívateľov k dátam a k funkciám aplikácie, popis 
procedúr pre zálohovanie a obnovu dát, popis použitých a navrhovaných technických 
číselníkov, ich naplnenie pri inicializácii. 

d) užívateľskú dokumentáciu v slovenskom jazyku v písomnej forme v počte 2 (dvoch) 
kusov a v elektronickej forme na CD/DVD/USB, ktorá bude obsahovať: popis 
počítačového programu a jeho funkcií, postupy a úkony potrebné pre riadne užívanie 
počítačového programu, chybové a neštandardné stavy a dostupné spôsoby ich riešenia, 

e) Bezpečnostný projekt v slovenskom jazyku v písomnej forme v počte 2 ( dvoch) kusov 
a v elektronickej forme na CD/DVD/USB, ktorá bude obsahovať všetky formálne 
a obsahové náležitosti stanovené Zákonom o ITVS a Vyhláškou č. 1 79/2020 Z. z . .  

7. 1 7  Pre zamedzenie pochybností, povinnosti Zhotoviteľa týkajúce sa  zdrojových kódov platia i na 
akékoľvek opravy, zmeny, doplnenia, upgrade alebo update zdrojového kódu a/alebo vyššie 
uvedenej Dokumentácie, ku ktorým dôjde pri plnení tejto Zmluvy alebo v rámci záručných 
opráv. Zdrojové kódy v zmysle článku 1 3  Zmluvy budú vytvorené vyexportovaním z 
vývojového prostredia a budú odovzdané Objednávateľovi na elektronickom médiu v 
zapečatenom obale podľa článku 1 3  tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný umožniť 
Objednávateľovi pri odovzdávaní zdrojových kódov, pred zapečatením obalu, skontrolovať v 
priestoroch Objednávateľa prítomnosť zdrojových kódov na odovzdávanom elektronickom 
médiu. 

7 . 1 8  Nebezpečenstvo poškodenia zdrojových kódov prechádza odovzdaním Diela alebo časti Diela 
na Objednávateľa, ktorý sa zaväzuje uložiť zdrojové kódy takým spôsobom, aby zamedzil 
akémukoľvek neoprávnenému prístupu tretej osoby. 

7 . 1 9  Ak posledná časť plnenia Diela splní Akceptačné kritériá, Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie 
všetkých Vád Diela, všetky časti Diela budú odovzdané a prevzaté podpisom Akceptačných 
protokolov a Dielo ako celok bude úplne a riadne zhotovené v súlade s podmienkami podľa 
tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhotovia záverečný akceptačný protokol ( ďalej len „Záverečný 
akceptačný protokol"), ktorého podpísaním sa má za to, že Dielo bolo riadne dokončené a 
odovzdané Zhotoviteľom a prevzaté zo strany Objednávateľa. 

7.20 Odstránením Vád Diela podľa tohto bodu Zmluvy nie je dotknutý nárok Objednávateľa na 
náhradu škody vzniknutej Objednávateľovi Vadou Diela alebo jeho časti. Za takto vzniknutú 
škodu Zhotoviteľ zodpovedá v súlade s článkom 1 7  tejto Zmluvy, ktorý sa použije primerane, 
vrátane bodu 1 7. 5  Zmluvy. 

8. REALIZÁCIA DIELA - SPÔSOB RIADENIA PROJEKTU 

8. 1 Zmluvné strany sa dohodli, že do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 
vymenuje každá zmluvná strana IT Projektových manažérov, ktorí budú oprávnení písomne 
ustanoviť za seba zástupcu s rovnakými alebo menšími oprávneniami. Také určenie je voči 
druhej Zmluvnej strane účinné doručením oznámenia o určení druhej Zmluvnej strane. 

8.2 Realizácia Diela bude organizovaná na troch riadiacich úrovniach, na ktorých budú vystupovať 
nasledovné subjekty: 
a) Riadiaci výbor ako najvyšší orgán riadenia Projektu, 
b) IT Projektoví manažéri ako orgán operatívneho riadenia Projektu, 
c) Projektové tímy ako výkonné články Projektu. 
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8.3 Riadiaci výbor projektu je najvyšší riadiaci orgán na účely realizácie Projektu, zriadený 
Objednávateľom, ktorého pôsobnosť, úlohy, zloženie, zasadnutie a hlasovanie upravuje štatút, 
ktorý tvorí Prílohu č. 9 tejto Zmluvy. Riadiaci výbor je na účely tejto Zmluvy najvyšší 
rozhodovací orgán pri riešení otvorených alebo sporných otázok v zmysle článku 1 O tejto 
Zmluvy. Činnosť Riadiaceho výboru pri riešení otvorených alebo sporných otázok podľa tejto 
Zmluvy sa v celom rozsahu riadi štatútom, ktorý tvorí Prílohu č. 9 tejto Zmluvy ( ďalej aj ako 
,,Štatút"). 

8.4 Zmluvné strany sa dohodli na pravidelných stretnutiach IT Projektových manažérov. Tieto 
stretnutia sa budú konať raz za týždeň. Budú sa na nich zúčastňovať aj zodpovední zástupcovia 
za stranu Zhotoviteľa, Objednávateľa a príp. subdodávateľa. Stretnutia budú slúžiť na 
operatívne riadenie Projektu, riešenie organizačných záležitostí súvisiacich s aktivitami 
a činnosťami na Projekte, koordináciu jednotlivých aktivít a činností na Projekte, kontrolu 
plnenia úloh, cieľov Projektu a detailného harmonogramu projektu, ktorý je súčasťou 
Detailného návrhu riešenia Diela, zabezpečenia spolupráce a súčinnosti Zmluvných strán na 
Projekte a riešenia otvorených otázok podľa článku 10 tejto Zmluvy. V prípadoch, keď IT 
Projektový manažéri nebudú mať právomoc na prijatie príslušného rozhodnutia, alebo 
v prípadoch podľa článku 10 bodu 10.2 tejto Zmluvy, postúpia takú vec na rozhodnutie 
Riadiacemu výboru Projektu. 

8 .5 Raz za dva týždne IT Projektový manažér Zhotoviteľa zabezpečí spracovanie písomnej správy 
o stave realizácie Diela (status report), ktorú odovzdá IT Projektovému manažérovi 
Objednávateľa. IT Projektoví manažéri budú zodpovední za koordináciu a riadenie rozsahu a 
kvality výkonov vykonávaných Zhotoviteľom, Objednávateľom a subdodávateľmi a takisto aj 
za rozhodovanie o všetkých operatívnych otázkach týkajúcich sa riadenia Projektu. IT 
Projektoví manažéri budú poverení a oprávnení vydať po vzájomnej dohode spoločné 
operatívne rozhodnutia, ktoré budú požadované v súvislosti s riadením Projektu, a tieto 
rozhodnutia budú pre Zmluvné strany záväzné. 

9. SPRÁV A O PLNENÍ 

9 .1 Zhotoviteľ je počas trvania Zmluvy povinný predkladať IT Projektovému manazerovi 
Objednávateľa dokumentáciu a správy o plnení Zmluvy v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z. z., 
pričom: 
a) úvodnú správu o plnení Zmluvy je povinný predložiť do 30 (tridsať) pracovných dní od 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy, 
b) priebežné správy o plnení Zmluvy je povinný predkladať podľa Komunikačného plánu 

projektu, ktorý je súčasťou Projektového iniciálneho dokumentu, 
c) konečnú správu o plnení Zmluvy je povinný predložiť najneskôr v deň podpísania 

Záverečného akceptačného protokolu Diela Objednávateľom a vo vzťahu k Inkrementu 
najneskôr v deň podpísania Záverečného akceptačného protokolu pre Inkrement. 

9.2 V úvodnej správe o plnení Zmluvy Zhotoviteľ zosumarizuje vstupné podmienky pre plnenie 
Zmluvy. 

9.3 Priebežné správy o plnení Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predkladať vždy pri dosiahnutí 
niektorého fakturačného míľnika v zmysle článku 12 tejto Zmluvy, ako aj na základe 
požiadavky IT Projektového manažéra Objednávateľa a spolu s nasledovnou dokumentáciou : 
a) sumarizáciu progresu aktivít - informácie o postupe prác na Diele, ktoré umožnia 

kontrolu plnenia úloh stanovených v Detailnom návrhu riešenia Diela, 
b) zhodnotenie celkového vývoja zhotovovania Diela s ohľadom na úspešnosť činnosti 

plnenia termínov podľa tejto Zmluvy, 
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c) identifikáciu dôležitých problémov a spôsobu ich riešenia, ktoré sa vyskytnú v priebehu 
plnenia Zmluvy, 

9.4 Konečná správa bude obsahovať aj : 
a) informácie o všetkých dôležitých problémoch, ktoré sa vyskytli počas plnenia Zmluvy 

a spôsobe ich riešenia, 
b) odporúčania Zhotoviteľa ako sa v budúcnosti vyhnúť prípadným problémom pri 

používaní Diela, resp. Inkrementu, 
c) register rizík a otvorených otázok podľa článku 10 tejto Zmluvy. 

9.5 IT Projektový manažér Objednávateľa rozhodne o schválení alebo neschválení správ podľa 
tohto článku Zmluvy do 15 (pätnástich) dní odo dňa doručenia takejto správy. IT Projektový 
manažér Objednávateľa schváli správy písomným potvrdením o schválení správy, ktoré zašle 
Zhotoviteľovi. V prípade, ak správy neschváli, písomne oznámi Zhotoviteľovi príslušné 
dôvody a požiada o zmenu alebo dopracovanie posudzovanej správy. V prípade, že IT 
Projektový manažér Objednávateľa bez oprávneného dôvodu v rozpore s touto Zmluvou 
neschváli správu podľa tejto Zmluvy alebo nezašle Zhotoviteľovi žiadne vyjadrenie, považuje 
sa takáto správa za schválenú uplynutím 15. dňa odo dňa doručenia takejto správy. 

10. POSTUP RIEŠENIA OTVORENÝCH OTÁZOK, KOMUNIKÁCIA A SÚČINNOSŤ 

10.1 Riešenie akýchkoľvek otázok alebo problémov, súvisiacich s plnením predmetu tejto Zmluvy, 
bude najprv oznámené IT Projektovým manažérom vo forme písomnej správy o probléme. 

10.2 Ak IT Projektoví manažéri nie sú schopní dohodnúť sa na riešení otázky alebo problému do 5 
pracovných dní po prijatí správy o probléme, zahrnú daný problém do programu najbližšieho 
stretnutia Riadiaceho výboru prostredníctvom IT Projektového manažéra Objednávateľa, a to 
vo forme písomnej správy. 

10.3 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky problémy a akékoľvek otázky, ktoré vzniknú počas 
realizácie Projektu predovšetkým podľa „Postupu riešenia otvorených otázok" upraveného v 
tomto článku Zmluvy a zároveň sa zaväzujú, že prípadné právne kroky smerujúce k vyriešeniu 
vzniknutého problému podniknú až po bezvýslednom absolvovaní postupu podľa tohto článku 
Zmluvy. 

10.4 Každé rozhodnutie prijaté prostredníctvom vyššie uvedeného postupu v súvislosti s riešením 
otvorených otázok alebo problémov súvisiacich s realizáciou Projektu bude písomne 
zdokumentované vo forme zápisnice podpísanej oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných 
strán. 

10.5 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia doručované podľa tejto Zmluvy budú 
Zmluvným stranám doručované na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na emailovú adresu 
zástupcu Objednávateľa  a zástupcu Zhotoviteľa 

 
10.6 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej Zmluvnej strane 

akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov, ako aj zmenu akýchkoľvek iných údajov, ktoré 
sa týkajú Zmluvy alebo Zmluvných strán, príp. Diela. 

10.7 Každá správa, súhlas, schválenie alebo rozhodnutie, ktoré sa požadujú na základe tejto Zmluvy, 
sa vyhotovia v písomnej podobe. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať 
písomné potvrdenie príjemcu o jej doručení. 

10.8 Jazyk Zmluvy a celej písomnej komunikácie medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, členmi 
Riadiaceho výboru, IT Projektovým manažérom Objednávateľa, IT Projektovým manažérom 
Zhotoviteľa, ostatnými členmi projektového tímu, ako aj vo vzťahu k tretím osobám je 
slovenský jazyk. 
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10.9 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si v súvislosti s plnením 
predmetu tejto Zmluvy všetky informácie a maximálnu možnú súčinnosť potrebnú pre riadne 
plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich im z tejto Zmluvy, pričom vyvinú maximálne možné 
úsilie, aby bol predmet tejto Zmluvy zrealizovaný a Dielo zhotovené riadne a včas pri splnení 
všetkých podmienok stanovených v tejto Zmluve. 

10.1 O Zmluvné strany sú povinné počas celej doby trvania Zmluvy poskytovať si súčinnosť v oblasti 
doplnenia údajov, podkladov a iných dokladov potrebných na splnenie povinnosti dodať Dielo 
a jeho jednotlivé časti riadne a včas v súlade s touto Zmluvou. 

10.11 Objednávateľ sa zaväzuje zaistiť súčinnosť tretích osôb spolupracujúcich s Objednávateľom, 
a to v rozsahu, v ktorom je táto súčinnosť nevyhnutne potrebná pre riadne a včasné plnenie 
záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, resp. ktorý môže byť spresnený v rámci Detailného 
návrhu riešenia Diela odsúhlaseného Objednávateľom. V prípade ak bude pre riadne a včasné 
zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy nevyhnutná súčinnosť tretích strán, pri ktorých 
Objednávateľ objektívne nedokáže zabezpečiť poskytnutie ich súčinnosti na základe 
zmluvného, alebo iného obdobného vzťahu, Objednávateľ sa zaväzuje vyvinúť všetko úsilie, 
ktoré je možné od neho spravodlivo a racionálne požadovať, aby bola Zhotoviteľovi poskytnutá 
oprávnene požadovaná súčinnosť týchto osôb, pričom v prípade neposkytnutia tejto súčinnosti 
budú Zmluvné strany postupovať pri riešení tejto situácie primerane ako pri riešení otvorenej 
otázky podľa tohto článku Zmluvy. 

10.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri predčasnom ukončení tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa a 
zmene dodávateľa plnenia poskytne Objednávateľovi primeranú súčinnosť pri prechode na 
nového dodávateľa, najmä v oblasti architektúry a integrácie informačných systémov a bude 
informovať nového dodávateľa o všetkých procesných a iných úkonoch vykonaných 
Zhotoviteľom pri plnení tejto Zmluvy so zreteľom na úkony týkajúce sa odovzdania Diela alebo 
jeho časti v súlade s článkom 7 tejto Zmluvy. 

10.13 Za účelom zabezpečenia poskytnutia súčinnosti je Zmluvná strana, ktorá súčinnosť požaduje , 
povinná predložiť Riadiacemu výboru na schválenie rozsah požadovanej súčinnosti pred 
schválením každej jednej etapy plnenia Diela v súlade s metodikou riadenia PRINCE2, a to 
najmenej 1 O pracovných dní pred príslušným zasadnutím Riadiaceho výboru. 

10.14 V prípade, ak má niektorá Zmluvná strana za to, že jej nebola poskytnutá potrebná súčinnosť, 
resp. v prípade, ak má niektorá Zmluvná strana za to, že poskytnutá súčinnosť nie je dostatočná, 
bude o tom najprv informovať IT Projektových manažérov, a to písomne a bezodkladne. 
V prípade ak sa IT Projektoví manažéri nedohodnú na poskytnutí súčinnosti, alebo ak ide podľa 
IT Projektového manažéra Zhotoviteľa o neposkytnutie súčinnosti Objednávateľa podľa bodu 
6.4 tejto Zmluvy, potom po uskutočnení oznámenia podľa predchádzajúcej vety tohto bodu 
Zmluvy, sú Zmluvné strany povinné, v súlade so Štatútom, bezodkladne zabezpečiť zasadnutie 
Riadiaceho výboru, ktorý rozhodne, ktorá zo Zmluvných strán neposkytla súčinnosť a určí 
lehotu na poskytnutie takejto súčinnosti. Riadiaci výbor v prípade, ak neposkytnutie súčinnosti 
preukázateľne bude mať vplyv na dodržanie Časového harmonogramu v zmysle Prílohy č. 4 
a na lehotu na zhotovenie Diela, zároveň určí presný počet dní, o ktoré sa príslušné termíny 
dodania posúvajú, pritom je povinný Riadiaci výbor zohľadniť čas po ktorý Zhotoviteľovi 
preukázateľne nebola Objednávateľom poskytnutá súčinnosť v rozsahu ním požadovanom 
a nevyhnutnom pre zhotovenie Diela alebo jeho časti podľa tejto Zmluvy, a to aj na základe 
postupu a písomností vyhotovených podľa tohto bodu Zmluvy. Článok 6 bod 6.5 tejto Zmluvy 
a článok 25 Zmluvy týmto nie je dotknutý. Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa tejto 
Zmluvy spôsobom, ktorý táto Zmluva považuje za nepodstatné porušenie podľa článku 24 bodu 
24.3 písm. e) Zmluvy, resp. ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením takej povinnosti 
podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ bude o tom informovať IT Projektových manažérov, a to 
písomne a bezodkladne. Zmluvné strany sú následne povinné, v súlade so Štatútom, 
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bezodkladne zabezpečiť zasadnutie Riadiaceho výboru, ktorý rozhodne, že Zhotoviteľ porušuje 
svoju povinnosť podľa tejto Zmluvy spôsobom, ktorý táto Zmluva považuje za nepodstatné 
porušenie podľa článku 24 bodu 24.3 písm. e) Zmluvy, resp. je Zhotoviteľ v omeškaní 
s plnením takej povinnosti podľa tejto Zmluvy a určí Zhotoviteľovi dodatočnú primeranú 
lehotu na splnenie takejto povinnosti, v trvaní najviac 1 5  dní od rozhodnutia Riadiaceho 
výboru. 

1 0. 1 5  Ak ani napriek postupu podľa predchádzajúceho bodu nedôjde k poskytnutiu súčinnosti 
Zmluvných strán v lehote určenej Riadiacim výborom, považuje sa to za podstatné porušenie 
Zmluvy. 

11. ZÁRUKA A ODSTRAŇOVANIE VÁD POČAS ZÁRUČNEJ DOBY 

1 1 . 1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo a j  eho časti sú v čase podpisu príslušného Akceptačného 
protokolu podľa tejto Zmluvy bez Vád Diela. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo a jeho časti 
sú bez vád aj počas záručnej doby, t.j . najmä, že Dielo a jeho časti si po podpise príslušného 
Akceptačného protokolu, počas záručnej doby podľa tejto Zmluvy, zachovajú funkčné 
a technické vlastnosti stanovené touto Zmluvou v súlade s požiadavkami stanovenými vo 
Funkčnej špecifikácii, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, v Technickej špecifikácii, ktorá 
tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a Dielo a jeho časti budú spôsobilé na použitie na účely 
stanovené touto Zmluvou. Za vady Diela alebo jeho časti, ktoré sa vyskytnú po podpise 
príslušného Akceptačného protokolu podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá podľa 
poskytnutej záruky na Dielo podľa tejto Zmluvy. 

1 1 .2 Zhotoviteľ poskytuje na Dielo a jeho jednotlivé časti záruku počas trvania záručnej doby, ktorá 
trvá od riadneho odovzdania a prevzatia príslušnej časti Diela na základe Akceptačného 
protokolu podľa tejto Zmluvy až do uplynutia 24 mesiacov od riadneho odovzdania a prevzatia 
Diela ako celku na základe Záverečného akceptačného protokolu podľa tejto Zmluvy. Počas 
záručnej doby vzniká Objednávateľovi právo požadovať a Zhotoviteľovi povinnosť bezplatne 
odstrániť vady, ktoré sa vyskytnú na Diele alebo jeho časti . Počas trvania záručnej doby 
Zhotoviteľ zodpovedá za funkcionality a funkčnosť Diela, ktorá musí byť v súlade so Zmluvou 
a jej prílohami. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že v záručnej dobe bude Dielo spôsobilé 
na použitie na účel na ktorý bolo zhotovené a na ktorý je určené, v súlade s touto Zmluvou 
a zachová si vlastnosti a kvalitu dohodnuté touto Zmluvou. 

1 1 .3 Dodané Dielo musí byť aj bez právnych vád. Právne vady predstavujú najmä práva tretích osôb, 
ktoré akýmkoľvek spôsobom znemožňujú/obmedzujú Objednávateľovi užívať dodané Dielo 
alebo jeho časť v súlade s touto Zmluvou. V prípade ak Dielo bude mať právne vady, 
Zhotoviteľ je povinný uvedené vady na vlastné náklady vysporiadať. Ak to nie je  možné 
Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu v tejto súvislosti 
vznikla, najmä škodu spôsobenú uplatnením nárokov tretích osôb z titulu porušenia ich 
chránených práv súvisiacich s plnením Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov podľa tejto 
Zmluvy, vrátane vynaložených trov právneho zastúpenia. 

1 1 .4 Objednávateľ je povinný reklamovať vady Diela alebo jeho časti na ktoré sa vzťahuje záruka 
podľa tejto Zmluvy, písomne kedykoľvek do uplynutia záručnej doby podľa bodu 1 1 .2. tohto 
článku Zmluvy (predÍženej podľa tohto bodu Zmluvy), a to bez ohľadu na to, kedy sa 
Objednávateľ o nich dozvedel alebo mohol dozvedieť, a bez ohľadu na to, či ide o vady skryté 
alebo zjavné. Objednávateľ je  oprávnený požadovať od Zhotoviteľa bezplatné odstránenie vady 
Diela alebo jeho časti, na ktorú sa vzťahuje záruka podľa tejto Zmluvy v lehotách podľa úrovne 
vady uvedených v Prílohe č. 1 O k tejto Zmluve, ak sa Zmluvné strany nedohodnú na osobitnej 
lehote. Pre odstránenie pochybností, odstránením vady, na ktorú sa vzťahuje záruka podľa tejto 
Zmluvy, sa rozumie trvalé vyriešenie vady alebo poskytnutie náhradného riešenia, to však len 
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na dobu do uplynutia lehoty na trvalé vyriešenie vady v zmysle Prílohy č. 1 O tejto Zmluvy. 
Zhotoviteľ je povinný reagovať na nahlásenú vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka podľa tejto 
Zmluvy a potvrdiť prijatie takto nahlásenej vady (písomne, emailom, telefonicky alebo iným 
spôsobom odsúhlaseným Zmluvnými stranami) Objednávateľovi v lehote, stanovenej podľa 
úrovne vady v Prílohe č. 10  tejto Zmluvy (lehota reagovania na nahlásenú vadu) . Za písomne 
uplatnenú reklamáciu ( oznámenie vád) sa na účely tohto článku Zmluvy považuje aj reklamácia 
podaná e-mailom alebo faxom. Postup súvisiaci s uplatňovaním reklamácie, nahlasovaním 
záručných vád a ich odstraňovaním je podrobnejšie upravený v Prílohe č. 1 O tejto Zmluvy. 
Doba od oznámenia vád podľa tohto článku Zmluvy Zhotoviteľovi až do ich odstránenia 
Zhotoviteľom sa do záručnej doby nepočíta, o túto dobu sa záručná doba podľa tejto Zmluvy 
predlžuje .  

1 1 . 5  Objednávateľ je  oprávnený pri uplatnení vady podľa tohto článku Zmluvy stanoviť úroveň 
vady. Zhotoviteľ posúdi správnosť kategorizácie vady Objednávateľom a v prípade nesprávanej 
kategorizácie vady Objednávateľom je Zhotoviteľ opravený odôvodnene odmietnuť 
kategorizáciu vady Objednávateľom a so súhlasom Objednávateľa určiť správnu úroveň vady. 
Do tej doby je však Zhotoviteľ povinný reagovať na nahlásenú vadu a postupovať pri jej 
odstraňovaní v súlade s týmto článkom Zmluvy, tak ako to zodpovedá kategórií vady určenej 
Objednávateľom. Pre zamedzenie pochybností, nárok na zmluvnú pokutu zmysle článku 1 9  
bodu 1 9.2  tejto Zmluvy má Objednávateľ aj v prípade, ak Zhotoviteľ neuznáva kategóriu vady 
určenú Objednávateľom, ak nedošlo k zmene kategórie vady v súlade s týmto bodom Zmluvy. 

1 1 . 6  Zhotoviteľ je povinný reklamovanú záručnú vadu bezplatne v stanovenej lehote v súlade s 
týmto článkom Zmluvy na svoje náklady odstrániť. O odstránení vady Zhotoviteľ bezodkladne 
informuje Objednávateľa. Zmluvné strany sa zaväzujú potvrdiť odstránenie vady v zápisnici o 
odstránení vady podpísanej oboma Zmluvnými stranami, v ktorej uvedú aj predmet vady, 
spôsob a čas jej odstránenia. Odstránenie vady nesmie mať negatívny vplyv na konzistenciu a 
integritu dát a výsledky ich spracovania v prostredí Objednávateľa. 

1 1 . 7 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa tejto Zmluvy, 
v lehote podľa tohto článku Zmluvy a Prílohy č .  1 O Zmluvy alebo ak reklamované záručné vady 
neodstráni v čase určenom týmto článkom Zmluvy a Prílohou č. 1 O Zmluvy, Objednávateľ je 
oprávnený zabezpečiť odstránenie reklamovaných záručných vád na náklady Zhotoviteľa a má 
právo uplatniť si vzniknuté náklady na odstránenie vád, prípadne vzniknuté škody a zmluvné 
pokuty v súlade s článkom 1 9  tejto Zmluvy voči Zhotoviteľovi. 

1 1 .8  Zhotoviteľ zodpovedá za záručné vady Diela, ktoré boli spôsobené jeho prípadnými 
subdodávateľmi v rovnakom rozsahu, ako keby Dielo zhotovil sám. 

1 1 .9 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade žiadosti Objednávateľa odstrániť aj také vady, zodpovednosť 
za vznik ktorých popiera, s tým, že následne bude riešená otázka zodpovednosti a znášania 
nákladov. 

12. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A ZÁDRŽNÉ 

1 2 . 1  Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za Dielo je 1 230 951,00 EUR (slovom: 
jedenmilióndvestotridsaťtisícdeväťstopäťdesiatjeden eur) bez DPH a v prípade uplatnenia 
Opcie podľa tejto Zmluvy celková cena za Inkrement je 377 312,00 EUR (slovom: 
tristosedemdesiatsedemtisíctristodvanásť eur) bez DPH. K cenám podľa predchádzajúcej vety 
bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase poskytnutia zdaniteľného 
plnenia. 

12 .2 Cena za D ielo sa skladá z cien za jednotlivé čiastkové plnenia v súlade s detailným rozpočtom, 
ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy. 
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1 2.3 Cena za Dielo podľa tejto Zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 1 8/ 1996 Z. z. o cenách 
a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. , ktorou sa vykonáva 
zákon č. 1 8/1 996 Z. z. o cenách. 

1 2.4 Cena za Dielo predstavuje odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy a zahŕňa všetky náklady a výdavky Zhotoviteľa na riadne 
a včasné vykonanie Diela, resp. jeho jednotlivých častí podľa tejto Zmluvy, ako aj cenu za 
udelenie autorských majetkových práv k Dielu podľa článku 14  tejto Zmluvy. 

1 2.5 Podľa ust. § 1 9  ods. 8 a 10  zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Zákon 
o rozpočtových pravidlách") sa Zmluvné strany dohodli, že na účely zhotovovania Diela 
a Inkrementu (v prípade uplatnenia Opcie) podľa tejto Zmluvy Objednávateľ poskytne 
Zhotoviteľovi preddavky, a to v súlade s pravidlami a podmienkami dohodnutými v tomto 
bode Zmluvy. V súlade so Zákonom o rozpočtových pravidlách, každý preddavok podľa tejto 
Zmluvy môže byť poskytnutý Objednávateľom najviac na obdobie troch mesiacov, v závislosti 
od zhotovovania (vecného plnenia) častí Diela a Inkrementu, na zhotovenie ktorých sa 
preddavok poskytne podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa preto dohodli, že preddavok môže 
byť poskytnutý podľa tejto Zmluvy len na zhotovenie tých častí Diela a Inkrementu, pre 
zhotovenie ktorých Časový harmonogram, ktorý tvorí prílohu č .  4 tejto Zmluvy, stanovuje 
lehotu v trvaní najviac tri mesiace, a teda Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi preddavok len 
na časti ceny za Dielo uvedené v platobných míľnikoch 1., II., V., VI. a VIII. v bode 12 .7  tohto 
článku Zmluvy a na časti ceny za Inkrement uvedené v platobných míľnikoch I., II., V., VI. 
a VIII. v bode 1 2.8  tohto článku Zmluvy. Pre každý z týchto platobných míľnikov bude 
jednorázovo (jeden preddavok pre jeden platobný míľnik) poskytnutý preddavok vo výške 50% 
z časti ceny uvedenej v bode 1 2.7 alebo v bode 12 .8  tohto článku Zmluvy pre daný platobný 
míľnik, na ktorý sa preddavok poskytuje. Každý preddavok podľa tejto Zmluvy bude uhradený 
Zhotoviteľovi na základe preddavkovej faktúry ním vystavenej na sumu vo výške 50% z ceny 
stanovenej v bode 1 2.7  alebo v bode 1 2. 8  tohto článku Zmluvy pre daný platobný míľnik, na 
ktorý sa preddavok poskytuje. Preddavkovú faktúru podľa tohto bodu Zmluvy pre platobný 
míľnik I. v bode 1 2 .7 tohto článku Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť a doručiť 
Objednávateľovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy. Preddavkovú faktúrn 
podľa tohto bodu Zmluvy pre každý ďalší z platobných míľnikov II., V., VI. a VIII. v bode 1 2. 7 
tohto článku Zmluvy a z platobných míľnikov 1. , II., V., VI. a VIII. v bode 12 .8  tohto článku 
Zmluvy je  Zhotoviteľ, pre účely dodržania maximálneho obdobia poskytnutia predavku 
stanoveného Zákonom o rozpočtových pravidlách, oprávnený vystaviť a doručiť 
Objednávateľovi vždy najskôr po uplynutí prvého mesiaca doby stanovenej v Časovom 
harmonograme v prílohe č. 4 tejto Zmluvy, pre zhotovenie toho plnenia (časti Diela alebo časti 
Inkrementu), ktoré podľa bodu 1 2 .7  alebo 12 .8  tejto Zmluvy tvorí platobný míľnik, ku ktorému 
sa daná preddavková faktúra vystavuje podľa tohto bodu Zmluvy. Preddavok môže byť podľa 
tejto Zmluvy poskytnutý vždy v jednom čase len pre jeden platobný míľnik uvedený v bode 
1 2.7 tohto článku Zmluvy pre Dielo a vždy v jednom čase len pre jeden platobný míľnik 
uvedený v bode 12 .8  tohto článku Zmluvy pre Inkrement. V prípade omeškania Zhotoviteľa so 
zhotovením ktorejkoľvek časti Diela alebo Inkrementu podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľovi 
počas trvania tohto jeho omeškania nevzniká nárok na poskytnutie preddavku na žiadny ďalší 
platobný míľnik podľa tohto bodu Zmluvy, a teda Zhotoviteľ nie je oprávnený počas trvania 
tohto jeho omeškania vystaviť a doručiť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu preddavkovú faktúru 
podľa tohto bodu Zmluvy. Žiadny ďalší preddavok na nasledujúci platobný míľnik podľa bodu 
1 2 .7 tohto článku Zmluvy nebude poskytnutý Zhotoviteľovi dovtedy, kým nedôjde k podpisu 
Akceptačného protokolu na plnenie tvoriace platobný míľnik podľa bodu 1 2. 7 tohto článku 
Zmluvy, na ktorý už bol poskytnutý preddavok podľa tohto bodu Zmluvy a aj k vyúčtovaniu 
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tohto preddavku faktúrou vystavenou podľa bodu 12.10 tohto článku Zmluvy. Žiadny ďalší 
preddavok na nasledujúci platobný míľnik podľa bodu 12.8 tohto článku Zmluvy nebude 
poskytnutý Zhotoviteľovi dovtedy, kým nedôjde k podpisu Akceptačného protokolu na plnenie 
tvoriace platobný míľnik podľa bodu 12.8 tohto článku Zmluvy, na ktorý už bol poskytnutý 
preddavok podľa tohto bodu Zmluvy a aj k vyúčtovaniu tohto preddavku faktúrou vystavenou 
podľa bodu 12. 10 tohto článku Zmluvy. Každá preddavková faktúra vystavená Zhotoviteľom 
podľa tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti podľa bodu 12. 12 tohto článku Zmluvy 
s uvedením, že ide o preddavkovú faktúru a uvedením platobného míľnika, ku ktorému je 
preddavková faktúra vystavovaná podľa tejto Zmluvy. Splatnosť každej preddavkovej faktúry 
vystavenej podľa tejto Zmluvy je 15 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 
Preddavky poskytnuté podľa tohto bodu Zmluvy musia byť finančne vysporiadané najneskôr 
do konca rozpočtového roka v ktorom sa poskytli. 

12.6 Zhotoviteľ v súvislosti s poskytovaním preddavkov podľa bodu 12.5 tohto článku Zmluvy 
vyhlasuje a potvrdzuje, že si je vedomý všetkých podmienok poskytovania preddavkov 
upravených Zákonom o rozpočtových pravidlách, ako aj povinností Objednávateľa 
a Zhotoviteľa s tým spojených, najmä povinnosti poskytovania preddavkov najviac na obdobie 
troch mesiacov a povinnosti finančného vysporiadania poskytnutých preddavkov do konca 
rozpočtového roka v ktorom sa poskytli. V tejto súvislosti Zhotoviteľ taktiež vyhlasuje 
a potvrdzuje, že časti Diela a časti Inkrementu zahrnuté v platobných míľnikoch podľa bodu 
12.7 a 12.8 tohto článku Zmluvy, na zhotovenie ktorých bude poskytnutý preddavok podľa 
bodu 12.5 tejto Zmluvy, musia byť zhotovené a odovzdané Objednávateľovi podpisom 
Akceptačného protokolu a vysporiadané vyúčtovacou faktúrou vystavenou a doručenou 
Objednávateľovi podľa bodov 12.9 až 12.12 tohto článku Zmluvy tak, aby v súvislosti 
s poskytnutím preddavkov podľa tejto Zmluvy nedošlo k porušeniu povinností Objednávateľa 
podľa Zákona o rozpočtových pravidlách, pretože v prípade, ak dôjde k omeškaniu Zhotoviteľa 
so zhotovením niektorej z tých častí Diela alebo Inkrementu, na ktoré sa poskytol preddavok 
podľa tejto Zmluvy a dôsledkom takého omeškania Zhotoviteľa bude, že niektorý z preddavkov 
podľa tejto Zmluvy bude poskytnutý na dlhšie obdobie ako 3 mesiace, potom Objednávateľovi 
hrozia podstatné sankcie za porušenie finančnej disciplíny podľa Zákona o rozpočtových 
pravidlách. Zhotoviteľ preto zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi 
v dôsledku omeškania Zhotoviteľa so zhotovením tých častí Diela alebo Inkrementu, na ktoré 
sa podľa bodu 12.5 tohto článku Zmluvy poskytol preddavok ak v dôsledku tohto omeškania 
Zhotoviteľa bude voči Objednávateľovi uplatnená sankcia pre porušenie finančnej disciplíny 
podľa Zákona o rozpočtových pravidlách a zaväzuje sa nahradiť Objednávateľovi škodu takto 
spôsobenú. 

12.7 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu za Dielo po častiach v nasledovných platobných 
míľnikoch: 

EUR 

1. odľa bodu 3.3 a Zmlu 10 592,00 
II. odľa bodu 3.3 b Zmlu 281 025,00 
III. odľa bodu 3. 3 574 642,00 
IV. odľa bodu 3.3 0,00 

v. odľa bodu 3.3 198 579,00 

Vl. odľa bodu 3. 3 64 501,00 

VII. odľa bodu 3.3 9 482,00 

VIII. odľa bodu 3.5 92 130,00 
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12 .8 V prípade uplatnenia Opcie podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať cenu za 
Inkrement po častiach v nasledovných platobných míľnikoch: 

EUR 
I. plnenia podľa bodu 4.5 a) Zmluvv 49 231,00 

II. plnenia podľa bodu 4.5 b) Zmluvy 31 133,00 

III. plnenia podľa bodu 4.5 c) Zmluvv 168 756,00 

IV. plnenia podľa bodu 4.5 d) Zmluvv 0,00 

v. plnenia podľa bodu 4.5 e) Zmluvy 73 847,00 

Vl. plnenia podľa bodu 4.5 f) a g) Zmluvv 31 063,00 

VII. plnenia podľa bodu 4.5 h) a i) Zmluvy 5 052,00 

VIII. plnenia podľa bodu 4. 7 Zmluvy 18 230,00 

1 2.9 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať časť ceny podľa bodu 1 2.7 alebo bodu 12 .8 tohto článku 
Zmluvy vždy až po riadnom odovzdaní a prevzatí príslušnej časti Diela uvedenej v bode 1 2. 7 
tohto článku Zmluvy, resp. po odovzdaní a prevzatí príslušnej časti Inkrementu uvedenej 
v bode 1 2.8  tohto článku Zmluvy, v súlade s touto Zmluvou, pričom predpokladom pre vznik 
nároku Zhotoviteľa na zaplatenie ceny za príslušnú časť Diela, resp. príslušnú časť Inkrementu, 
je podpísanie príslušného Akceptačného protokolu Zmluvnými stranami, na základe ktorého 
bola odovzdaná a prevzatá príslušná časť Diela alebo príslušná časť lnkrementu podľa tejto 
Zmluvy. Nárok na zaplatenie časti ceny za Dielo podľa platobného míľnika VIII. v bode 1 2 .7 
tohto článku Zmluvy vzniká Zhotoviteľovi uplynutím doby Postimplementačnej podpory Diela 
podľa tejto Zmluvy a nárok na zaplatenie časti ceny za Inkrement podľa platobného míľnika 
VIII. v bode 1 2.8  tohto článku Zmluvy vzniká Zhotoviteľovi uplynutím doby 
Postimplementačnej podpory Inkrementu podľa tejto Zmluvy. 

12 . l 0 Výdavky vo faktúre vystavenej podľa bodu 1 2.9 tohto článku Zmluvy musia byť rozdelené do 
jednotlivých položiek s jednotkovými cenami zaokrúhlenými na 2 (dve) desatinné miesta, s 
jednoznačnou identifikáciou, ktorej položky rozpočtu podľa Prílohy č. 5 tejto Zmluvy sa 
predmetná fakturovaná čiastka týka. Súčasťou faktúry musí byť aj vyúčtovanie poskytnutého 
preddavku podľa bodu 1 2.5, v prípade ak sa faktúra vystavuje za platobný míľnik, ku ktorému 
bol preddavok poskytnutý podľa tejto Zmluvy, a to tak, že vo faktúre bude uvedené, že časť 
fakturovanej ceny už bola zaplatená vo forme preddavku podľa tejto Zmluvy, vo faktúre bude 
vyčíslena a uvedená výška poskytnutého preddavku a bude uvedené, že na základe tejto faktúry 
bude doplatená už len suma rozdielu medzi fakturovanou sumou a poskytnutým preddavkom, 
znížená o zádržné podľa tejto Zmluvy. Zádržné podľa bodu 1 2. 1 3  alebo 1 2. 14  Zmluvy musí 
byť vo faktúre riadne vyčíslené a uvedené ako samostatná položka. Ku každej faktúre musí byť 
priložený originál Akceptačného protokolu podpísaného Zmluvnými stranami k častiam Diela 
alebo k častiam Inkrementu, za zhotovenie ktorých sa časť ceny podľa tohto článku Zmluvy 
fakturuje. 

1 2. 1 1  Splatnosť faktúr vystavených podľa bodu 1 2.9 tohto článku Zmluvy je 1 5  kalendárnych dní odo 
dňa ich doručenia Objednávateľovi, za predpokladu, že faktúra bude spiňať všetky náležitosti 
v zmysle bodov 1 2. 1 0  a 12. 1 2  tohto článku Zmluvy. Objednávateľ je  povinný uhradiť 
Zhotoviteľovi fakturovanú sumu, zníženú o zadržanú čiastku podľa bodu 1 2. 1 3  alebo 1 2. 1 4  
tohto článku Zmluvy, bezhotovostným prevodom na bankový účet Zhotoviteľa uvedený na 
faktúre. V prípade faktúry vystavenej k platobnému míľniku, ku ktorému bol poskytnutý 
preddavok podľa tejto Zmluvy je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi rozdiel medzi 
fakturovanou sumou a poskytnutým preddavkom znížený o zádržné podľa tejto Zmluvy. 
V prípade ak j e  účet uvedený na faktúre iný ako účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, pripojí 
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Zhotoviteľ vyhlásenie o jeho oprávnení s účtom disponovať. Faktúra sa považuje za uhradenú 
dňom pripísania fakturovanej sumy na účet uvedený na faktúre. 

1 2. 12 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v platnom znení a v zmysle zákona č. 43 1/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. V prípade, 
ak faktúra nebude mať náležitosti podľa tejto Zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne údaje 
Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie s odôvodnením, že vo faktúre 
sú chýbajúce náležitosti alebo nesprávne údaje; v takom prípade nie je Objednávateľ povinný 
faktúru uhradiť v určenej lehote splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť až dňom 
doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi. 

1 2. 1 3 Zmluvné strany sa dohodli, že z každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy 
na zaplatenie niektorej časti ceny za Dielo na ktorú Zhotoviteľovi vznikol nárok podľa 
platobných míľnikov I. až VII. uvedených v bode 1 2.7 tohto článku Zmluvy je Objednávateľ 
oprávnený nezaplatiť Zhotoviteľovi sumu vo výške zodpovedajúcej 1 O % fakturovanej čiastky 
vrátane DPH a túto nezaplatenú sumu zadržať, až do vzniku nároku Zhotoviteľa na zaplatenie 
ďalšej časti ceny za Dielo podľa platobného míľnika uvedeného v bode 12.7 tejto Zmluvy 
bezprostredne nasledujúceho po vystavení faktúry Zhotoviteľa, z ktorej Objednávateľ túto 
sumu zadržal. V prípade vzniku nárokov Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty voči 
Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti so 
zhotovovaním Diela, v prípade vzniku nárokov Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej 
Zhotoviteľom v súvislosti so zhotovovaním Diela, alebo v prípade vzniku iných nárokov 
Objednávateľa voči Zhotoviteľovi v súvislosti so zhotovovaním Diela podľa tejto Zmluvy je 
Objednávateľ oprávnený započítať tieto svoje nároky voči sume zadržanej Objednávateľom 
podľa tohto bodu Zmluvy. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi čiastku ním zadržanú z faktúry 
vystavenej Zhotoviteľom na zaplatenie časti ceny za Dielo podľa tejto Zmluvy, resp. jej zvyšnú 
časť, ktorá ostala po započítaní prípadných nárokov Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety 
tohto bodu Zmluvy najneskôr do 1 0  dní potom, čo Zhotoviteľovi vznikne nárok na zaplatenie 
ďalšej časti ceny za Dielo podľa platobného míľnika uvedeného v bode 1 2.7 tejto Zmluvy 
bezprostredne nasledujúceho po vystavení faktúry Zhotoviteľa z ktorej Objednávateľ túto sumu 
zadržal, t.j . potom, ako bude Zmluvnými stranami podpísaný Akceptačný protokol k časti 
Diela, alebo k častiam Diela zahrnutým do platobného míľnika bezprostredne nasledujúceho 
podľa bodu 1 2.7 Zmluvy po vystavení faktúry z ktorej Objednávateľ túto sumu zadržal. 

1 2. 14Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade uplatnenia Opcie podľa tejto Zmluvy sa bod 1 2. 1 3  
tohto článku Zmluvy použije primerane aj na faktúry vystavované Zhotoviteľom podľa tejto 
Zmluvy na zaplatenie častí ceny za Inkrement podľa platobných míľnikov I. až VII. uvedených 
v bode 12 .8  tohto článku Zmluvy, ako aj na započítanie prípadných nárokov Objednávateľa 
vzniknutých v súvislosti so zhotovovaním Inkrementu podľa tejto Zmluvy a úhradu súm 
zadržaných z faktúr vystavených Zhotoviteľom na zaplatenie častí ceny za zhotovenie 
Inkrementu podľa platobných míľnikov uvedených v bode 12 . 8  tohto článku Zmluvy. 

12 . 1 5  Objednávateľ je  oprávnený započítať nároky, ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi na základe 
tejto Zmluvy voči nárokom Zhotoviteľa na zaplatenie ceny za zhotovenie Diela alebo voči 
nárokom Zhotoviteľa na zaplatenie ceny za zhotovenie Inkrementu, vrátane preddavkov podľa 
tejto Zmluvy. 

1 2. 1 6  Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa Zhotoviteľ nie je  oprávnený postúpiť na tretiu osobu a ani založiť akékoľvek 
svoje pohľadávky vzniknuté na základe alebo súvislosti s touto Zmluvou alebo plnením 
záväzkov podľa tejto Zmluvy. 
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13. ZDROJOVÝ KÓD 

1 3 . 1  Zhotoviteľ je povinný pri akceptácii Diela podľa tejto Zmluvy odovzdať Objednávateľovi 
funkčné testovacie, školiace a produkčné prostredie, vrátane úplného a aktuálneho zdrojového 
kódu. 

1 3 .2 Zhotoviteľ je povinný pri akceptácii Diela podľa tejto Zmluvy alebo jeho časti odovzdať 
Objednávateľovi zároveň úplný aktuálny zdrojový kód zapečatený, na neprepisovateľnom 
technickom nosiči dát s označením časti a verzie Informačného systému, ktorej sa týka; za 
odovzdanie zdrojového kódu Objednávateľovi sa na účely tejto Zmluvy rozumie odovzdanie 
technického nosiča dát 1T Projektovému manažérovi Objednávateľa. O odovzdaní a prevzatí 
technického nosiča dát podľa tohto bodu Zmluvy bude oboma Zmluvnými stranami spísaný a 
podpísaný písomný preberací protokol . 

1 3.3  Úplný zdrojový kód sa skladá zo zdrojového kódu každého počítačového programu tvoriaceho 
Informačný systém, ktorý bol Zhotoviteľom vytvorený pri plnení podľa tejto Zmluvy (ďalej 
ako „Vytvorený zdrojový kód") a zo zdrojového kódu každého počítačového programu 
vytvoreného nezávisle od Diela (ďalej ako „Preexistentný zdrojový kód"). 

1 3.4 Informačný systém (Dielo) v súlade s Funkčnou a Technickou špecifikáciou neobsahuje od 
zvyšku Diela oddeliteľný modul (časť) vytvorený Zhotoviteľom pri plnení tejto Zmluvy, ktorý 
je bez úpravy použiteľný aj tretími osobami, aj na iné alebo podobné účely, ako je účel 
vyplývajúci z tejto Zmluvy (ďalej ako „Modul"). 

13.5 Vytvorený zdrojový kód Diela vrátane dokumentácie zdrojového kódu bude prístupný v režime 
podľa § 3 1  ods. 4 písm. b) Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. (s obmedzenou dostupnosťou pre orgán 
vedenia a orgány riadenia - zdrojový kód je dostupný len pre orgán vedenia a orgány riadenia); 
týmto nie je dotknutý osobitný právny režim vzťahujúci sa na Preexistentný zdrojový kód. 
Objednávateľ je oprávnený sprístupniť Vytvorený zdrojový kód okrem orgánov podľa 
predchádzajúcej vety aj tretím osobám, ale len na špecifický účel, na základe riadne uzatvorenej 
písomnej zmluvy o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií, minimálne v rozsahu aký je 
pre ochranu Dôverných informácií stanovený touto Zmluvou . 

1 3.6 Ak je medzi zmluvnými stranami uzatvorená Servisná zmluva, okamihom akceptácie Diela 
podľa tejto Zmluvy sa prístup k úplnému zdrojovému kódu vo vývojovom a produkčnom 
prostredí, vrátane nakladania s týmto zdrojovým kódom, riadi podmienkami dohodnutými v 
SLA zmluve . 

13.7 Zdrojový kód musí byť v podobe, ktorá zaručuje možnosť overenia, že je kompletný a v 
správnej verzii, tzn. umožňujúcej kompiláciu, inštaláciu, spustenie a overenie funkcionality, a 
to vrátane kompletnej dokumentácie zdrojového kódu (napr. interfejsov a pod.) takejto časti 
Diela. Zároveň odovzdaný zdrojový kód musí byt' pokrytý testami (aspoň na 90%), musí 
dosahovať rating kvality (statická analýza kódu) podľa CodeClimate/CodeQL atď. (minimálne 
stupňa B). 

14. PRÁV A DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 

14. 1 Vzhľadom na to, že súčasťou dodaného Diela podľa tejto Zmluvy môže byť aj : 
a) vytvorenie plnení, ktoré môžu napÍňať znaky počítačového programu v zmysle 

Autorského zákona, 
b) použitie počítačových programov Zhotoviteľa alebo tretích osôb, vytvorených nezávisle 

od Informačného systému ktoré sú na trhu obchodne dostupné a riadia sa podľa 
osobitných licenčných podmienok (tzv. preexistentný obchodne dostupný 
proprietárny SW), bližšie špecifikovaný v bode 14.9 písm. a) tohto článku Zmluvy, 
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c) použitie počítačových programov Zhotoviteľa alebo tretích osôb, vytvorených nezávisle 
od Informačného systému, ktoré nie sú na trhu samostatne obchodne dostupné a riadia sa 
podľa osobitných licenčných podmienok (tzv. preexistentný obchodne nedostupný 
proprietárny SW), bližšie špecifikovaný v bode 14.9 písm. b) tohto článku Zmluvy, 

d) použitie open source počítačových programov Zhotoviteľa alebo tretích osôb, 
vytvorených nezávisle od Informačného systému, ktoré sa riadia osobitnými open source 
licenčnými podmienkami (tzv. preexistentný open source SW), bližšie špecifikovaný 
v bode 14.9 písm. c) tohto článku Zmluvy, 

je k týmto súčastiam Informačného systému poskytovaná licencia za podmienok dohodnutých 
ďalej v tomto článku Zmluvy, a to na účely, pre ktoré bol Informačný systém vytvorený 
v súlade s touto Zmluvou a Memorandom. Poskytnutie licencie je viazané na moment 
akceptácie Diela alebo jeho časti, tzn. : Objednávateľ nadobúda licencie najneskôr dňom 
akceptácie Diela alebo jeho časti podľa tejto Zmluvy podpisom Akceptačného protokolu 
k Dielu alebo jeho časti. 

14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Zhotoviteľ vytvorí v rámci plnenia tejto Zmluvy pre 
Objednávateľa počítačový program chránený autorským právom alebo jeho časť, akceptáciou 
Diela podľa tejto Zmluvy udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi súhlas používať taký počítačový 
program, ako licenciu nevýhradnú, časovo neobmedzenú (po dobu trvania majetkových 
autorských práv), územne obmedzenú na územie Slovenskej republiky, v neobmedzenom 
rozsahu (najmä na neobmedzený počet zariadení a užívateľov) a na všetky spôsoby použitia 
najmä v súlade s § 19 ods. 4 Autorského zákona na účely, pre ktoré bol Informačný systém 
vytvorený podľa tejto Zmluvy a Memoranda. Špecifikácia počítačových programov 
vytvorených Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy tvorí Prílohu č. 11 tejto Zmluvy. Objednávateľ 
je bez potreby akéhokoľvek ďalšieho povolenia Zhotoviteľa oprávnený udeliť inému orgánu 
verejnej moci Slovenskej republiky sublicenciu na použitie Informačného systému, alebo jeho 
časti v súlade s účelom na aký bude budúci Informačný systém vytvorený, vrátane subjektov 
ovládaných týmito orgánmi verejnej moci v zmysle § 66a zák. č. 513/1991 Zb ., Obchodný 
zákonník alebo subjektov zriadených orgánom verejnej moci za účelom plnenia úloh vo 
verejnom záujme (bez ohľadu na právnu formu), pokiaľ to nie je v rozpore s pravidlami na 
ochranu hospodárskej súťaže. 

14.3 Licencia podľa bodu 14.2 tohto článku Zmluvy sa vzťahuje v rovnakom rozsahu na vyjadrenie 
v strojovom aj zdrojovom kóde, ako aj koncepčné prípravné materiály, súvisiacu 
dokumentáciu, a to aj na prípadné ďalšie verzie počítačových programov obsiahnutých v 
Informačnom systéme upravené na základe tejto Zmluvy. 

14.4 Účinnosť licencie podľa bodu 14.2 tohto článku Zmluvy nastáva okamihom podpisu 
Akceptačného protokolu k Dielu alebo jeho časti podľa tejto Zmluvy; do tej doby je 
Objednávateľ oprávnený počítačový program použiť v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na 
vykonanie akceptácie Diela v Akceptačnom konaní podľa tejto Zmluvy. Udelenie licencie 
nemožno zo strany Zhotoviteľa vypovedať a jej účinnosť trvá aj po skončení účinnosti tejto 
Zmluvy, ak sa nedohodnú Zmluvné strany výslovne inak. 

14.5 Odmena za udelenie licencie k Informačnému systému alebo jeho časti spôsobom, v rozsahu 
a na čas uvedený v bode 14.2 tohto článku Zmluvy je súčasťou ceny za dodanie Diela, resp. 
Inkrementu v zmysle článku 12 tejto Zmluvy. V prípade pochybností o sume zodpovedajúcej 
cene licencie bude cena licencie výlučne na účely tejto Zmluvy zodpovedať 1 O % hodnoty 
Diela, resp. 10% hodnoty Inkrementu zhotoveného podľa tejto Zmluvy. 

14.6 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že ak pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy vznikne 
činnosťou Zhotoviteľa a Objednávateľa dielo spoluautorov a ak sa nedohodnú Zmluvné strany 
výslovne inak, bude sa mať za to, že Objednávateľ je oprávnený disponovať majetkovými 
autorskými práva k dielu spoluautorov tak, ako by bol ich výhradným disponentom a že 
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Zhotoviteľ udelil Objednávateľovi súhlas k akejkoľvek zmene alebo inému zásahu do diela 
spoluautorov. Cena Diela a cena Inkrementu podľa článku 1 2  tejto Zmluvy je stanovená so 
zohľadnením tohto ustanovenia a Zhotoviteľovi nevzniknú v prípade vytvorenia diela 
spoluautorov žiadne nové nároky na odmenu. 

14.7 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, Zhotoviteľ touto Zmluvou prevádza na Objednávateľa 
všetky osobitné práva zhotoviteľa databázy podľa § 1 3 5  ods. 1 Autorského zákona, ktoré 
Zhotoviteľ ako zhotoviteľ databázy má k súčastiam plnenia predmetu Zmluvy, ktoré sú 
databázou, a to v rozsahu uvedenom v tomto článku Zmluvy. 

14 .8 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Zhotoviteľ pri plnení Zmluvy, ako súčasť Diela alebo ako 
súčasť Inkrementu použije (spravidla ich spracovaním) počítačový program Zhotoviteľa alebo 
tretích strán, v takomto prípade.udelí Objednávateľovi oprávnenie používať takýto počítačový 
program v súlade s osobitnými licenčnými podmienkami Zhotoviteľa alebo tretích strán. Pre 
kvalifikovanie počítačového programu Zhotoviteľa alebo tretej strany je nevyhnutné splniť 
jednu z podmienok: 
a) Ide o „preexistentný obchodne dostupný proprietárny SW" tzn. : taký softvér (softvérový 

produkt vrátane databáz) výrobcov/ subjektov vykonávajúcich hospodársku/ obchodnú 
činnosť bez ohľadu na právne postavenie a spôsob ich financovania, ktorý je na trhu bežne 
dostupný, t. j .  ponúkaný na území Slovenskej republiky alebo v rámci Európskej únie bez 
obmedzení v čase uzavretia Zmluvy, a ktorý spÍňa znaky výrobku alebo tovaru v zmysle 
slovenskej legislatívy. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke 
tovaru a/alebo služieb na trhu, 

b) Ide o „preexistentný obchodne nedostupný proprietárny SW" tzn. : taký softvér 
(softvérový produkt vrátane databáz), ktorý nie je samostatne voľne obchodne dostupný 
ani obchodovaný, ale spÍňa podmienky preexistentného proprietárneho SW, ktorý vznikol 
nezávisle od Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak súčasťou Zmluvy je 
preexistentný obchodne nedostupný SW, Zhotoviteľ je povinný v čase odovzdania Diela 
alebo jeho časti obsahujúcej preexistentný obchodne nedostupný SW udeliť 
Objednávateľovi licenciu v súlade s bodom 14.2 tohto článku Zmluvy na používanie 
preexistentného obchodne nedostupného proprietárneho SW v rozsahu nevyhnutnom na 
funkčné používanie Diela alebo jeho časti, ktorá taký SW obsahuje (s výnimkou použitia, 
ktoré má obchodný charakter), v súlade s účelom, na aký je Dielo alebo jeho časť 
vytvorené a na celé obdobie existencie Diela ako celku. 

c) Ide o „preexistentný open source SW" tzn. taký open source softvér, ktorý umožňuje 
spustenie, analyzovania, modifikáciu a zdieľanie zdrojového kódu, vrátane detailného 
komentovania zdrojových kódov a úplnej užívateľskej, prevádzkovej a administrátorskej 
dokumentácie. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi o tejto skutočnosti 
písomné vyhlásenie a na výzvu Objednávateľa túto skutočnosť preukázať. Objednávateľ 
je  v prípade použitia open source povinný dodržiavať podmienky konkrétnej open source 
licencie vzťahujúcej sa na dotknutý open source SW. Pod pojmom open source SW nie 
je chápaný počítačový program zodpovedajúci verejnej licencii Európskej únie v súlade 
s ustanoveniami Zákona o ITVS. 

14 .9 Špecifikácia preexistentných SW podľa bodu 1 4. 8  písm. a) až c) tohto článku Zmluvy a ich 
licenčných podmienok, tvoriacich súčasť Diela podľa tejto Zmluvy tvoria Prílohu č. 1 2  tejto 
Zmluvy. Za predpokladu že licencie podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy stratia platnosť 
a účinnosť, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť kvalitatívne zodpovedajúci ekvivalent 
pôvodných licencií na obdobie platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to takým spôsobom aby bol 
Objednávateľ schopný zabezpečovať plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku Informačného 
systému, ako informačnej technológie verejnej správy. 
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14 . 1  O Práva získané v rámci plnenia tejto Zmluvy prechádzajú aj na prípadného právneho nástupcu 
Objednávateľa. Prípadná zmena v osobe Zhotoviteľa (napr. právne nástupníctvo) nebude mať 
vplyv na oprávnenia udelené v rámci tejto Zmluvy Zhotoviteľom Objednávateľovi. 

14. 1 1  Zhotoviteľ sa zaväzuje samostatne zdokumentovať všetky využitia preexistentných 
proprietárnych a open source SW špecifikovaných v bode 14.8 tohto článku Zmluvy (ďalej 
ako „Preexistentný SW") a predložiť Objednávateľovi ucelený ich prehľad vrátane ich 
licenčných podmienok. 

14. 1 2Ak sú s použitím Preexistentného SW, služieb podpory k nemu v rozsahu v akom sú 
nevyhnutné, či iných súvisiacich plnení, spojené akékoľvek poplatky, je Zhotoviteľ povinný v 
rámci ceny Diela riadne uhradiť všetky tieto poplatky za celú dobu trvania Zmluvy. 

14. 1 3  Zhotoviteľ v súlade s článkom 12  tejto Zmluvy zodpovedá za úhradu licenčných poplatkov za 
použitie Preexistentného SW a súvisiacich služieb podpory a iných plnení. 

14. 14  V prípade, že pri zhotovení Diela vznikne alebo sa stane jeho súčasťou počítačový program 
neuvedený v Prílohe č. 1 1  a Objednávateľ takéto Dielo akceptuje podpisom Záverečného 

akceptačného protokolu, vzťahujú sa aj na tento počítačový program ustanovenia bodov 14. 1 a 
14.2 a ďalších bodov tohto článku Zmluvy. 

14. 1 5  Autorské diela, Preexistentný SW diela alebo preexistentné open source diela iné ako uvedené 
v Prílohe č .  1 1  a Prílohe č. 12  tej to Zmluvy je možné urobiť súčasťou Diela len na základe 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

15. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ A OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1 5 . 1  Ak Zhotoviteľ pri plnení predmetu Zmluvy bude spracúvať v mene Objednávateľa osobné 
údaje dotknutých osôb, a teda bude vystupovať v postavení sprostredkovateľa v zmysle článku 
4 ods. 8 nariadenia GDPR a §  5 písm. p) zákona č .  1 8/20 1 8  Z. z. o ochrane osobných údajov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov"), 
Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť zmluvu o poverení spracúvaním osobných údajov v 
zmysle článku 28 GDPR a §  34 Zákona o ochrane osobných údajov, a to súčasne s uzatvorením 
tejto Zmluvy. V zmluve o poverení spracúvaním osobných údajov podľa predchádzajúcej vety 
Zmluvné strany vymedzia predmet a dobu spracúvania osobných údajov, povahu a účel 
spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a 

práva Objednávateľa ako prevádzkovateľa, ako i ustanovia ďalšie práva a povinnosti v súlade 
so Zákonom o ochrane osobných údajov. 

1 5 .2 Zmluvné strany sú povinné zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, ktoré 
pri plnení tejto Zmluvy prídu do styku s osobnými údajmi, pričom povinnosť mlčanlivosti trvá 
aj po skončení pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného 
pracovného vzťahu fyzických osôb. 

15 . 3  Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých Dôverných informáciách, ktoré 
získali v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, zabezpečiť ich ochranu a utajenie, zaobchádzať 
s Dôvernými informáciami ako s vlastnými dôvernými údajmi, vždy však najmenej v rozsahu 
primeranej odbornej starostlivosti, najmä chrániť ich pred poškodením, stratou, zničením, 
odcudzením, znehodnotením, akýmkoľvek iným sprístupnením alebo vyzradením akýmkoľvek 
tretím stranám, resp. osobám, alebo ich zverejnením a použiť Dôverné informácie výhradne na 
účely plnenia predmetu tejto Zmluvy a v súlade s právnymi predpismi, ktoré upravujú 
nakladanie s takými Dôvernými informáciami a nepoužiť ich na žiadne iné účely. 

1 5 .4 Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej 
strany Dôverné informácie poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejniť, publikovať, 
rozširovať, vyzradiť, ani inak umožniť ich sprístupnenie alebo vyzradenie tretím stranám resp. 
osobám, s výnimkou: 
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a) odborných poradcov Zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných 
poradcov, alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou 
mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou zákonom alebo sú povinní zachovávať 
mlčanlivosť na základe písomnej dohody vopred uzatvorenej so Zmluvnou stranou, 
najmenej v rozsahu a za podmienok upravených pre Zmluvné strany v tejto Zmluve, 

b) ovládanej osoby Zmluvnej strany; ovládajúcej osoby Zmluvnej strany; osoby, vo vzťahu 
ku ktorej má ovládajúca osoba Zmluvnej strany postavenie ovládanej osoby alebo 
podobné postavenie; a osoby, v ktorej má ovládajúca osoba Zmluvnej strany postavenie 
ovládajúcej osoby alebo podobné postavenie, pričom uvedené osoby musia byť vo vzťahu 
k ochrane Dôverných informácií viazané povinnosťou zachovávania mlčanlivosti a 
povinnosťou zabezpečenia ochrany a utajenia Dôverných informácií najmenej v rozsahu 
a za podmienok upravených pre Zmluvné strany v tejto Zmluve, čo sa Zmluvné strany 
zaväzujú zabezpečiť ešte pred poskytnutím/oznámením/sprístupnením Dôverných 
informácií týmto osobám, a na tento účel prípadne aj uzatvoriť s týmito osobami písomnú 
dohodu o mlčanlivosti, 

c) subdodávateľov, ak sa subdodávateľ podieľa na plnení podľa tejto Zmluvy, a ak je to 
potrebné pre účely plnenia povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, pričom subdodávateľ 
musí byť vo vzťahu k ochrane Dôverných informácií viazaný povinnosťou zachovávania 
mlčanlivosti a povinnosťou zabezpečenia ochrany a utajenia Dôverných informácií 
najmenej v rozsahu a za podmienok upravených pre Zmluvné strany v tejto Zmluve, čo 
sa Zmluvné strany zaväzujú zabezpečiť ešte pred poskytnutím/oznámením/sprístupnením 
Dôverných informácií týmto subdodávateľom, a na tento účel uzatvoriť s týmito 
subdodávateľmi písomnú dohodu o mlčanlivosti, 

d) poskytnutia/oznámenia/sprístupnenia na základe povinnosti stanovenej zákonom, 
rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej moci, pričom v 
tomto prípade Zmluvná strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť, bezodkladne 
doručí druhej Zmluvnej strane písomné oznámenie o tejto skutočnosti ešte pred 
sprístupnením týchto informácií. 

15.5 Pred udelením súhlasu Zmluvnej strany podľa bodu 15.4 tohto článku Zmluvy musí byť 
Zmluvná strana, ktorá má takýto súhlas poskytnúť informovaná o tom, aké Dôverné informácie, 
v akom rozsahu, komu a akým spôsobom by mali byť poskytnuté/oznámené/sprístupnené, na 
aké časové obdobie a akým spôsobom bude zabezpečená dôvernosť týchto informácií, a to 
všetko ešte pred poskytnutím/oznámením/sprístupnením akýchkoľvek Dôverných informácií 
tretím stranám, resp. tretím osobám, 

15.6 Povinnosť Zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách, ktoré získali 
v súvislosti s plnením tejto Zmluvy sa nevzťahuje na Dôverné informácie, ktoré: 
a) boli zverejnené už pred podpisom Zmluvy; 
b) sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy inak ako porušením povinností 

mlčanlivosti podľa Zmluvy alebo porušením povinnosti zachovávať mlčanlivosť zo 
strany inej osoby, ktorej Zmluvné strany poskytli Dôverné informácie na základe tejto 
Zmluvy; 

c) majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, 
prokuratúry alebo na základe iného záväzného rozhodnutia príslušného orgánu ; 

d) boli získané Zhotoviteľom, resp. Objednávateľom od tretej strany, ktorá ich legitímne 
získala alebo vyvinula a ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich 
zverejňovanie. 

15.7 Povinnosti Zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o Dôverných info1máciách a zabezpečiť 
ich ochranu a utajenie podľa tejto Zmluvy trvá aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto 
Zmluvy, bez ohľadu na to, či Dielo, alebo Inkrement boli riadne zhotovené a odovzdané, a to 
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po dobu 1 0  rokov od termínu stanoveného touto Zmluvou pre zhotovenie celého Diela, resp. 
v prípade uplatnenia Opcie podľa tejto Zmluvy po dobu 1 O rokov od termínu stanoveného touto 
Zmluvou pre zhotovenie Inkrementu. V prípade ukončenia účinnosti niektorých ustanovení 
tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia Zmluvy o ochrane Dôverných informácií, pokiaľ sa 
Zmluvné strany nedohodnú inak. 

1 5 .8 Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť utajenie, ochranu Dôverných informácií a dodržiavanie 
povinnosti mlčanlivosti vo vzťahu k Dôverným informáciám aj zo strany svojich štatutárnych 
orgánov, ich členov a zamestnancov podieľajúcich sa na plnení tejto Zmluvy, pokiaľ im takéto 
Dôverné informácie boli poskytnuté, a to podpísaním vyhlásenia o mlčanlivosti zo strany 
príslušného člena štatutárneho orgánu alebo zamestnanca. 

1 5 .9 Zmluvné strany prehlasujú, že získali alebo vynaložia všetko potrebné úsilie na získanie 
súhlasov svoj ich pracovníkov podieľajúcich sa na plnení k spracovaniu ich osobných údajov 
druhou Zmluvnou stranou v súlade s nariadením GDPR a Zákonom o ochrane osobných 
údajov. Zmluvné strany sa zaväzujú spracovávať takto poskytnuté osobné údaje v súlade 
s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov a uchovávať ich len počas nevyhnutnej doby 
pre plnenie záväzkov podľa Zmluvy. Po uplynutí účelu, na ktorý boli osobné údaje poskytnuté, 
sú Zmluvné strany povinné poskytnuté osobné údaje zničiť. 

1 5 .  l 0 Všetky podklady poskytnuté Zhotoviteľovi a evidované Dôverné informácie musia byť po 
ukončení tejto Zmluvy 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 nesmú byť bez súhlasu Objednávateľa sprístupnené tretej strane. 

16. OCHRANA ZAMESTNANCOV ZHOTOVITEĽA A SUBDODÁVATEĽOV 

1 6. 1  Zhotoviteľ pri plnení predmetu Zmluvy zodpovedá za svojich zamestnancov, ich bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci, a tiež za svoj ich subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný vykonať 
všetky nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečil v súvislosti s plnením Zmluvy bezpečnosť svoj ich 
zamestnancov, zamestnancov Objednávateľa, subdodávateľov a ďalších osôb, ktoré sa s 
vedomím Objednávateľa zdržujú v mieste plnenia predmetu Zmluvy. 

1 6 .2 Zhotoviteľ je povinný v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy vykonať opatrenia a určiť 
postupy na zaistenie bezpečnosti svojich zamestnancov a subdodávateľov, a zabezpečiť 
prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov v mieste plnenia predmetu 
Zmluvy pre prípad vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia; 
o vykonaných opatreniach je Zhotoviteľ povinný infonnovať Objednávateľa a ďalšie osoby 
zdržujúce sa na mieste plnenia predmetu Zmluvy. 

1 6. 3  Objednávateľ je povinný a zaväzuje sa zabezpečiť také pracovné podmienky v súlade 
s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia práci, aké zabezpečuje pre svojich zamestnancov 
alebo pracovníkov na dohody uzatvárané mimo pracovného pomeru. 

1 6.4 V prípade, ak budú miestom plnenia predmetu Zmluvy priestory Objednávateľa, povinnosti 
vyplývajúce z bodu 1 6 .2 tohto článku Zmluvy sa primerane uplatnia na Objednávateľa. 

1 6 . 5  Zhotoviteľ je  povinný bezodkladne oboznamovať Objednávateľa o nedostatkoch a iných 
závažných skutočnostiach v priestoroch Objednávateľa tvoriacich miesto plnenia predmetu 
Zmluvy, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov Zhotoviteľa 
alebo jeho subdodávateľov, zamestnancov Objednávateľa alebo tretích osôb, o ktorých sa 
dozvedel v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy. 

1 6.6 Zhotoviteľ je  povinný bezodkladne oboznámiť Objednávateľa s mimoriadnou udalosťou 
(nebezpečná udalosť, pracovný úraz zamestnanca Zhotoviteľa alebo inej osoby konajúcej v 
mene Zhotoviteľa), ktorá sa stala v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy, a ktorá sa týka 
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ochrany zamestnancov Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov. Povinnosť Zhotoviteľa podľa 
predchádzajúcej vety platí aj vtedy, ak k mimoriadnej udalosti nedošlo v súvislosti s plnením 
predmetu Zmluvy, ale došlo k nej na pracoviskách Objednávateľa. 

1 6.7 Zhotoviteľ je povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný 
stav, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a 
ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby 
vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu a schopnostiam, na ktoré nemajú 
vek, kvalifikačné predpoklady alebo doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov 
a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

17. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY 

1 7. 1  Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo ku všetkým hmotným plneniam Diela vytvoreným 
a/alebo dodaným na základe Zmluvy prechádza na Objednávateľa odovzdaním Diela alebo jeho 
časti Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy. 

1 7.2 Každá zo Zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu porušením všeobecne 
platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky a tejto Zmluvy. 

1 7  .3 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi porušením povinností Zhotoviteľa, 
ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to aj za 
škodu spôsobenú v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov zamestnancami Zhotoviteľa a/alebo jeho 
subdodávateľmi podľa tejto Zmluvy, pričom zodpovednosť za škodu a povinnosť na náhradu 
takto spôsobenej škody sa bude riadiť ust. 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

1 7 .4 Zhotoviteľ zodpovedá za bezchybné vykonávanie plnenia, ku ktorému sa touto Zmluvou 
zaviazal, ako aj za to, že toto plnenie vykonáva v súlade s podmienkami tejto Zmluvy 
a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

17 . 5  Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi vadou Informačného systému, 
ktorá sa vyskytla počas záručnej doby podľa tejto Zmluvy a za ktorú zodpovedá Zhotoviteľ 
podľa tejto Zmluvy, ako za záručnú vadu podľa článku 1 1  tejto Zmluvy. 

17 .6  Obe Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie k predchádzaniu škodám a k 
minimalizácii vzniknutých škôd. 

1 7 . 7 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení pokynov a zadaní zo strany Objednávateľa s 
odbornou starostlivosťou a na nevhodnosť pokynov Objednávateľa upozorniť. Ak 
Objednávateľa na nevhodnosť pokynov neupozorní, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za 
vzniknutú škodu, iba ak nevhodnosť nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. 
Zhotoviteľ nezodpovedá ani za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vadného zadania zo strany 
Objednávateľa, ak Zhotoviteľ bezodkladne upozornil Objednávateľa na vadnosť tohto zadania 
a Objednávateľ na tomto zadaní naďalej písomne trval. 

17 . 8  Ak nevhodné pokyny a/alebo podklady dané Objednávateľom prekážajú v riadnom plnení 
povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný ich plnenie v nevyhnutnom 
rozsahu prerušiť do doby výmeny nevhodných podkladov alebo zmeny pokynov Objednávateľa 
alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na poskytnutí plnení podľa tejto Zmluvy 
s použitím podkladov a pokynov daných mu Objednávateľom. O dobu, po ktorú bolo potrebné 
plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy prerušiť sa predlžuje lehota určená na ich 
splnenie. Zhotoviteľ má takisto nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením plnenia jeho 
povinností podľa tejto Zmluvy za podmienok uvedených v tomto bode alebo s použitím 
nevhodných podkladov Objednávateľa do doby, keď sa ich nevhodnosť mohla zistiť. 

1 7 .  9 Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť písomne druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu 
na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy. 
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Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia na odvrátenie a prekonanie 
okolností vylučujúcich zodpovednosť. 

1 7  . 1  O V prípade okolností vyššej moci, ktorou sa rozumie prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle 
Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej zmluvných povinností a zároveň nemožno rozumne 
predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 
prekonala a tiež že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, Zmluvná strana, ktorá 
nesplní svoje povinnosti z tejto Zmluvy z dôvodu okolností vyššej moci, nebude zodpovedná 
za žiadne dôsledky neplnenia svoj ich povinností, vrátane zodpovednosti za škodu, za 
predpokladu, že vykonala všetky rozumné opatrenia pre ich splnenie. V takýchto prípadoch 
nesplnenie povinností nezakladá dôvod pre odstúpenie od Zmluvy alebo vznik nároku na 
zmluvnú pokutu. Čas pre splnenie povinnosti sa predlžuje o čas trvania akejkoľvek z okolností 
uvedených v tomto bode Zmluvy a o čas nevyhnutný na odstránenie ich následkov. 

1 7. 1 1  Za konanie vylučujúce zodpovednosť sa považuje napr. konanie/nekonanie riadiaceho orgánu, 
sprostredkovateľského orgánu, certifikačného orgánu, orgánu auditu alebo iného orgánu 
oprávneného vstupovať do zmluvných vzťahov v zmysle Zákona o EŠIF za predpokladu, že 
plnenie Zmluvy je realizáciou projektu financovaného z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov EÚ. 

18. SUBDODÁVATELIA A REGISTER PARTEROV VEREJNÉHO SEKTORA 

1 8 . 1  Na poskytovanie plnení, ktoré tvoria súčasť Diela pre Objednávateľa, má Zhotoviteľ, za 
podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, právo uzatvárať subdodávateľské zmluvy 
a zabezpečiť plnenie tejto Zmluvy alebo jeho častí prostredníctvom subdodávateľov v súlade 
s podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za každé plnenie poskytnuté na základe tejto 
Zmluvy subdodávateľom, ako keby toto plnenie poskytoval sám. Zhotoviteľ je povinný sám 
odovzdávať Objednávateľovi plnenia poskytnuté subdodávateľom, na svoju zodpovednosť, v 
dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite. 

1 8 .2 Zoznam subdodávateľov s ich identifikačnými údajmi v rozsahu: (i) meno a priezvisko alebo 
obchodné meno, resp. názov, (ii) adresa pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, 
ak nebolo pridelené IČO, (iv) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 
meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy 
ako Príloha č. 6 tejto Zmluvy. 

1 8 .3 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť IT Projektovému manažérovi Objednávateľa 
akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o takej zmene 
dozvedel. 

1 8 .4 Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať 
Objednávateľa o súhlas so zmenou alebo doplnením subdodávateľa najneskôr 1 0  pracovných 
dní pred dňom, v ktorom Zhotoviteľ plánuje, aby sa zmenený, alebo doplnený subdodávateľ 
začal podieľať na zhotovovaní Diela lebo jeho časti podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ doručí 
písomnú žiadosť o súhlas so zmenou alebo doplnením subdodávateľa, ktorá bude obsahovať 
údaje o navrhovanom subdodávateľovi v rozsahu podľa bodu 1 8 .2 tohto článku Zmluvy. 
Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť sa písomne k doručenej žiadosti Zhotoviteľa v lehote do 7 
pracovných dní od doručenia žiadosti. Zmenu subdodávateľa sú Zmluvné strany povinné 
zaznamenať v dodatku uzatvorenom k tejto Zmluve. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti 
vyplývajúcej z tohto bodu 1 8 .4 tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie 
Zmluvy Zhotoviteľom a je dôvodom, ktorý oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. 

1 8 . 5  Subdodávatelia Zhotoviteľa podľa § 2 ods . 1 písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní do registra 
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partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania Zmluvy. Táto povinnosť platí pre 
subdodávateľov Zhotoviteľa len vtedy, ak subdodávatelia majú povinnosť byť zapísaní 
v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora. 
Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom a je 
dôvodom, ktorý oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. 

1 8 .6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorým vznikla povinnosť zápisu 
do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do 
registra partnerov verejného sektora v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora. 
Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy aj z dôvodu výmazu subdodávateľa v prípade, ak 
trvá jeho povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora a Zhotoviteľ ho nenahradí 
iným subdodávateľom spÍňajúcim podmienky podľa Zákona o registri partnerov verejného 
sektora, ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu na tento účel Objednávateľom 
v písomnej výzve doručenej Zhotoviteľovi. Zmluva v takom prípade zaniká doručením 
oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Riadne poskytnuté plnenia, vzájomne poskytnuté do dňa 
odstúpenia od Zmluvy, si Zmluvné strany ponechajú; tým nie je dotknutý nárok Zhotoviteľa na 
odplatu za riadne dodané plnenie podľa tejto Zmluvy do dňa odstúpenia od Zmluvy. 

18 .7  Na subdodávateľov sa vzťahuje povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením 
podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to zo strany 
oprávnených osôb na výkon tejto kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov 
Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä Zákona o EŠIF a Zákona o finančnej kontrole 
a vyššie uvedenej Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane všeobecných zmluvných 
podmienok, ktoré sú prílohou Zmluvy o NFP a poskytnúť im riadne a včas všetku potrebnú 
súčinnosť. 

19. SANKCIE A ZMLUVNÉ POKUTY 

1 9. 1 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinnosti riadne a včas odovzdať Objednávateľovi 
Dielo alebo jeho časť podľa tejto Zmluvy, vrátane splnenia povinností podľa článku 7 bodov 
7. 1 6  a 7 . 1 7  tejto Zmluvy a povinností podľa článku 1 3  tejto Zmluvy, Objednávateľ je 
oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny Diela alebo jeho 
časti vrátane DPH, s ktorej odovzdaním je v Zhotoviteľ v omeškaní, za každý deň omeškania. 

1 9.2 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinnosti odstrániť záručnú vadu Diela 
reklamovanú Objednávateľom podľa článku 1 1  tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený 
požadovať od Zhotoviteľa za každú začatú hodinu omeškania zmluvnú pokutu, ktorej výška je 
určená podľa kategórie záručnej vady určenej v súlade s Prílohou č. 1 O Zmluvy, a to zvlášť za 
každú jednotlivú záručnú vadu, s ktorej odstránením je Zhotoviteľ v omeškaní, nasledovne: 

Odstraňovanie Maximálna doba Pokuta za každú začatú hodinu omeškania 
vád odstránenia vady Zhotoviteľa s odstránením záručnej vady 

reklamovanej Objednávateľom podľa tejto 
Zmluvy, za každú jednotlivú záručnú vadu, 
s ktorej odstránením je Zhotoviteľ v omeškaní, 
zvlášť 

záručná vada Podľa prílohy č. 1 O 200,- EUR 
kategórie A Zmluvy 
záručná vada Podľa prílohy č. 1 O 1 00,- EUR 
kategórie B Zmluvy 
záručná vada Podľa prílohy č. 1 O 20,- EUR 
kategórie C Zmluvy 
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až do doby úplného odstránenia záručnej vady podľa tejto Zmluvy . 
19 .3 V prípade, ak Zmluvná strana neposkytne súčinnosť druhej Zmluvnej strane alebo ňou určenej 

tretej osobe, ani v lehote vymedzenej Riadiacim výborom, má Zmluvná strana, ktorá 
poskytnutie súčinnosti požaduje právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.500,- EUR 
(slovom: jedentisícpäťsto eur) za každý, aj začatý, deň omeškania . 

19.4 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek z povinností zhotovovať Dielo alebo jeho časť 
v súlade s ust. článku 5 bodu 5.2. písmen q) r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), 
ff), gg) hh), ii), jj), kk), 11) tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 5 .000,- EUR (slovom: päťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane. 

19.5 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú z povinností ustanovených v článku 5 bode 5.3 tejto 
Zmluvy, t.j. povinnosti spojené s kľúčovými odborníkmi, ktorí sa majú podieľať na realizácii 
Diela a s ich výmenou z dôvodov na strane Zhotoviteľa, má Objednávateľ nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 15.000,- EUR (slovom: pätnásť tisíc eur) za každé takéto porušenie, 
a to aj opakovane. 

19.6 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoje povinnosti ustanovené v článku 5 bode 5.4 tejto Zmluvy, 
t.j. nahradenie kľúčového odborníka alebo zamestnanca Zhotoviteľa v určenej lehote, má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2.000,- EUR (slovom: dvetisíc 
eur) za každé takéto porušenie, a to aj opakovane. 

19.7 V prípade omeškania Objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti podľa 
tejto Zmluvy, má Zhotoviteľ právo v súlade s § 369a Obchodného zákonníka uplatniť si 
z nezaplatenej sumy úroky z omeškania v sadzbe podľa Nariadenia vlády Slovenskej 
Republiky č. 21/2013 Z. z. , ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného 
zákonníka. 

19 .8 Uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto článku Zmluvy nie je dotknutý nárok Objednávateľa 
na náhradu škody spôsobenej porušením povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to 
aj vo výške prevyšujúcej výšku zmluvnej pokuty dohodnutej v tomto článku Zmluvy 
v súvislosti s porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou. Pre účely vzniku nároku 
Objednávateľa na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ za porušenie 
povinností jeho subdodávateľa podľa tejto Zmluvy rovnako, ako keby túto povinnosť porušil 
sám. Zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku Zmluvy ak 
preukáže, že omeškanie alebo porušenie zmluvnej povinnosti bolo spôsobené neposkytnutím 
riadnej súčinnosti Objednávateľa podľa tejto Zmluvy. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 
( §  374) majú vplyv na povinnosť platiť zmluvnú pokutu. 

19.9 Objednávateľ je oprávnený vyzvať Zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej pokuty a ak tento 
dobrovoľne zmluvnú pokutu neuhradí, alebo túto zmluvnú pokutu započítať s fakturovanou 
sumou zo strany Zhotoviteľa a uhradiť Zhotoviteľovi fakturovanú sumu zníženú o uplatnenú 
zmluvnú pokutu. 

20. ZMENY DIELA A ZMENY ZMLUVY, NÁVRHY NA ZMENU 

20.1 Ak Objednávateľ v budúcnosti zistí ďalšie časti Diela, o ktoré je potrebné rozšíriť Dielo ako 
celok, a ktorých dodanie je nevyhnutným predpokladom funkčnosti, kompatibility Diela ako 
celku a zároveň ide o nevyhnutný prvok za účelom plnenia tejto Zmluvy, je oprávnený 
zabezpečiť dodanie takej ďalšej časti Diela. 

20.2 Všetky zmeny tejto Zmluvy vrátane jej príloh možno vykonať výlučne dohodou vo forme 
očíslovaných písomných dodatkov k tejto Zmluve, podpísaných zástupcami oboch Zmluvných 
strán, s výnimkou takých zmien Zmluvy a jej príloh pre ktoré táto Zmluva výslovne upravuje, 
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že postačuje schválenie Riadiacim výborom, a že uzatvorenie osobitného písomného dodatku 
sa v prípade schválenia zmeny Riadiacim výborom nevyžaduje. 

20.3 Objednávateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch písomne navrhnúť zmeny Diela alebo 
jeho častí, doplnenie Diela alebo jeho rozšírenie (ďalej len „Návrh na zmenu"). Návrh na 
zmenu bude obsahovať predovšetkým popis požadovanej zmeny, doplnenia alebo rozšírenia, 
odôvodnenie požiadavky na zmenu, doplnenie alebo rozšírenie, požadovaný termín vykonania 
požadovanej zmeny, rozšírenia alebo doplnenia a termín zhotovenia Diela a jeho častí 
s požadovanou zmenou, doplnením, alebo rozšírením. Návrh na zmenu predkladá 
Objednávateľ písomne prostredníctvom IT Projektového manazera Objednávateľa 
Projektovému manažérovi Zhotoviteľa (ďalej len „Návrh na zmenu"). 

20.4 Ak Objednávateľ predloží Zhotoviteľovi Návrh na zmenu, Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 
10 dní po doručení Návrhu na zmenu predložiť Objednávateľovi odhad rozsahu ním 
požadovaných zmien, rozšírení alebo doplnení a súvisiacich zmien termínov zhotovenia Diela 
a jeho častí, ako aj súvisiacej zmeny ceny Diela a jeho častí. Tento odhad vypracuje Zhotoviteľ 
na vlastné náklady. 

20.5 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o nákladoch a reálne predpovedateľných 
dôsledkoch na termíny plnenia Diela alebo jeho častí, ktoré vzniknú ako následok vykonania 
alebo dokumentovania Návrhu na zmenu podľa tohto článku Zmluvy. 

20.6 Zmena Diela alebo jeho častí, doplnenie Diela alebo jeho rozšírenie na základe Návrhu na 
zmenu podľa tejto Zmluvy môže byť realizovaná až na základe dodatku k Zmluve podpísaného 
oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorý bude uzatvorený Zmluvnými stranami. 

20.7 Návrhy na zmenu predkladá Zhotoviteľ prostredníctvom IT Projektového manažéra 
Zhotoviteľa IT Projektovému manažérovi Objednávateľa. Na návrhy na zmenu zo strany 
Zhotoviteľa sa použije úprava tohto článku Zmluvy primerane, pričom súčasťou Návrhu na 
zmenu zaslaného Zhotoviteľom musí byť odhad a informácie podľa bodov 20.4 a 20.5 Zmluvy. 

20.8 V prípade ak Návrh na zmenu podľa tejto Zmluvy vznikne ako dôsledok porušenia povinností 
Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetku škodu, ktorá 
v tejto súvislosti vznikne Objednávateľovi. 

21. POVINNOSŤ ZHOTOVITEĽA PRI VÝKONE AUDITU/ KONTROLY/ 
OVEROVANIA 

21.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že finančné prostriedky Objednávateľa určené na zaplatenie 
celkovej ceny Diela podľa článku 12 tejto Zmluvy sú finančné prostriedky z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (Operačný program Integrovaná infraštruktúra v rámci operačnej osi 7 
Informačná spoločnosť pre programové obdobie 2014 - 2020) a zároveň sú finančné 
prostriedky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Zhotoviteľ berie na vedomie, že 
podpisom tejto Zmluvy sa stáva súčasťou Systému riadenia európskych štrukturálnych a 
investičných fondov a Systému finančného riadenia. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie, že 
na použitie prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného 
použitia alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch, napr. Zákon 
o finančnej kontrole, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, Zákon 
o EŠIF, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 
spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle ďalších príslušných právnych predpisov 
Slovenskej republiky a právnych aktov Európskej únie. Ustanovenia tohto článku 21 sa uplatnia 
len v prípade a v rozsahu v akom finančné prostriedky Objednávateľa určené na zaplatenie ceny 
Diela sú finančnými prostriedkami z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. 
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2 1 .2 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia európskych 
štrukturálnych a investičných fondov, Systéme finančného riadenia EŠIF, Systéme riadenia 
EŠIF alebo v právnych dokumentoch vydaných oprávnenými osobami, z ktorých pre 
Zhotoviteľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy a Zmluvy 
o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty zverejnené, sú pre Zhotoviteľa záväzné dňom ich 
zvereJnema. 

2 1 .3 Okrem povinností uvedených v tejto Zmluve je Zhotoviteľ povinný strpieť výkon 
kontroly/auditu/overovania oprávnenym1 osobami v súvislosti s vykonaným Dielom 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto 
Zmluvy, ako v termínoch stanovených pre Objednávateľa v zmluvných vzťahoch s príslušnými 
orgánmi zapojenými do implementácie fondov Európskej únie, v rámci ktorých si 
Objednávateľ nárokuje financovanie výdavkov uhradených Zhotoviteľovi, ktoré vznikli 
s plnením podľa tejto Zmluvy. 

2 1 .4 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly/auditu/overovania príslušnými 
oprávnenými osobami uvedenými v nasledujúcom bode tohto článku Zmluvy a vytvoriť 
podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných platných a účinných právnych predpisov 
Slovenskej republiky a právnych aktov Európskej únie a ako kontrolovaný subjekt pri výkone 
kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov, a to počas 
platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 
a najneskôr do 3 1 . 12 .2029. Uvedená doba sa predÍži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 
v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1 083/2006 (alebo o obdobné ustanovenie v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zruší nariadenie 1 083/2006 pre programové obdobie 
201 4  - 2020) alebo článku 32 Vykonávacieho Nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/201 4  o čas 
trvania týchto skutočností. Zhotoviteľ sa zaväzuje podrobiť sa aj výkonu kontroly poverenými 
zamestnancami Objednávateľa. Poverení zamestnanci Objednávateľa vykonávajúci kontrolu 
majú počas celého programového obdobia Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 
prístup ku všetkým obchodným dokumentom Zhotoviteľa súvisiacim s výdavkami a plnením 
povinností podľa tejto Zmluvy. 

2 1 .5 Oprávnenými osobami pre účely tohto článku Zmluvy sú najmä: 
a) Zástupcovia Objednávateľa a nimi poverené osoby, 
b) zástupcovia príslušného riadiaceho orgánu a sprostredkovateľského orgánu, prípadne 

iných relevantných orgánov a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad vládneho auditu, 

OLAF, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g) osoby prizvané alebo poverené orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, 
h) vecne príslušná autorita v zmysle Zákona o KB. 

2 1 .6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že sprostredkovateľský orgán operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra prioritná os 7 Informačná spoločnosť pre programové obdobie 20 14  - 2020 
(ďalej ako „Sprostredkovateľský orgán") je pri vykonávaní administratívnej finančnej 
kontroly v nevyhnutnom rozsahu oprávnený od Objednávateľa alebo od osoby, ktorá je vo 
vzťahu k finančnej operácii alebo jej časti zhotoviteľom výkonov, prác alebo služieb alebo 
akejkoľvek inej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné pre 
výkon finančnej kontroly, ak ich poskytnutiu nebráni osobitný predpis ( ďalej na účely tohto 
článku Zmluvy aj ako „Tretia osoba"): 
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a) vyžadovať a odoberať, v určenej lehote originály alebo úradne osvedčené kópie 
dokladov, písomností, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej 
techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady 
súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste; 

b) vyžadovať od Tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení podľa Zákona o finančnej 
kontrole; 

c) osoby poverené na výkon kontroly sú oprávnené v nevyhnutnom rozsahu za podmienok 
ustanovených v osobitných predpisoch okrem oprávnení uvedených v predchádzajúcich 
písmenách vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na 
pozemok Tretej osoby, alebo vstupovať do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo 
na vykonávanie inej hospodárskej činnosti; 

d) oboznámiť sa pri začatí finančnej kontroly na mieste s bezpečnostnými predpismi, ktoré 
sa vzťahujú na priestory, v ktorých sa vykonáva finančná kontrola na mieste. 

2 1 .7 Sprostredkovateľský orgán je pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly podľa Zákona 
o finančnej kontrole povinný potvrdiť Tretej osobe odobratie poskytnutých originálov alebo 
úradne osvedčených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách 
prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrení, informácií, dokumentov 
a iných podkladov súvisiacich s administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou 
kontrolou na mieste a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením 
a zneužitím (uvedené potvrdenie sa vydáva, ak Sprostredkovateľský orgán žiada o poskytnutie 
podkladov nad rámec definovaný Zmluvou o poskytnutí NFP); tieto veci Sprostredkovateľský 
orgán vráti bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na konanie podľa 
zákona č. 301 /2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, alebo na iné konanie 
podľa osobitných predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb 
zo strany Zhotoviteľa počas vykonávania kontroly u Zhotoviteľa. 

2 1 .8 Okrem povinností uvedených v tejto Zmluve je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi 
primeranú súčinnosť na plnenie predmetu tejto Zmluvy a to najmä pri: 
a) schvaľovaní programu; 
b) schvaľovaní predbežnej správy; 
c) zabezpečení prístupu k aktuálnym postupom a metodickým usmernemam 

Objednávateľa; 
d) zabezpečení prístupu do informačných systémov CEDIS a ITMS v zmysle povinností 

vyplývajúcich z platných postupov; 
e) plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP a podmienok pre Operačný 

program Integrovaná infraštruktúra v rámci prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť 
v rámci programového obdobia 20 14  - 2020; 

f) zabezpečení procesu ukončenia EŠIF v rámci programového obdobia 201 4  - 2020. 
2 1 .9 Vykonaním kontroly oprávnenej osoby podľa bodu 2 1 .5 písm. a) tohto článku Zmluvy, resp. 

poskytovateľa alebo ním poverených osôb podľa Zmluvy o NFP, nie je dotknuté právo 
riadiaceho orgánu alebo inej oprávnenej osoby na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu, 
a to počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2 1 .  l 0Účastníci tejto Zmluvy sa zaväzujú, že počas plnenia tejto Zmluvy budú navzájom 
spolupracovať a vyvinú maximálne úsilie a súčinnosť, aby bol jej predmet zrealizovaný 
v súlade s touto Zmluvou. Zhotoviteľ je  povinný zabezpečiť prijatie nápravných opatrení 
a definovanie termínov na odstránenie zistených nedostatkov z výkonu 
kontroly/auditu/overovania podľa tohto článku Zmluvy. 

2 1 . 1 1  Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri plnení predmetu tejto Zmluvy s odbornou 
starostlivosťou, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
metodickými usmerneniami, metodikami, štandardami a stanoviskami príslušných orgánov 
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verejnej správy platnými v čase plnenia a dodať predmet Zmluvy podľa svojich najlepších 
schopností a v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve. 

2 1 . 12 V  nadväznosti na vyššie uvedené v tomto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje sledovať 
a dodržiavať všetky zmeny prijímané orgánmi Európskej únie a orgánmi štátnej správy, 
verejnej správy a samosprávy realizovať ad hoc konzultácie s Objednávateľom a bez 
zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na dôležité skutočnosti vzťahujúce sa na predmet 
plnenia tejto Zmluvy. 

22. BEZPEČNOSŤ VÝVOJA DIELA 

22. 1 Zhotoviteľ sa v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy zaväzuje dodržiavať bezpečnostnú 
politiku Objednávateľa, ďalšie Objednávateľom vydané bezpečnostné smernice a štandardy, 
požiadavky na bezpečnosť definované Zákonom o KB, Zákonom o ITVS, Vyhláškou č .  
78/2020 Z. z, Vyhláškou č. 1 79/2020 Z. z. a bezpečnostné požiadavky uvedené v tejto Zmluve. 

22.2 Oprávnené osoby a pracovníci Zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať pre Objednávateľa činnosti 
súvisiace s plnením tejto Zmluvy, musia byť poučení o povinnostiach podľa predchádzajúceho 
bodu tohto článku Zmluvy a o tomto poučení musí Zhotoviteľ vytvoriť záznam, ktorý bude 
podpísaný poučenou osobou a osobou, ktorá poučenie vykonala. Za riadne poučenie zodpovedá 
Zhotoviteľ. 

22.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaistiť bezpečnosť a odolnosť dodávaného riešenia podľa tejto Zmluvy 
voči aktuálne známym typom útokov a pred jeho odovzdaním vykonať testovanie na 
prítomnosť známych zraniteľností. V prípade zistenia zraniteľností sa Zhotoviteľ zaväzuje tieto 
zraniteľnosti odstrániť, vykonať opätovné testovanie a zdokumentovaný výsledok testovania 
odovzdať Objednávateľovi spolu s dodávaným riešením podľa tejto Zmluvy. 

22.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať nasledovné bezpečnostné opatrenia a zásady: 
a) všetky vstupy aplikácií tvoriacich Informačný systém sú kontrolované na valídnosť a sú 

sanitované; 
b) je  zapnutá len nutne potrebná funkcionalita, porty a IP adresy a všetky ostatné sú vypnuté; 
c) v prípade, že je nevyhnutné vykonávať správu Informačného systému na diaľku, je to 

možné vykonávať výhradne prostredníctvom šifrovaných protokolov; 
d) všetky pôvodné a administrátorské účty sú zdokumentované a majú unikátne prvotné 

heslo zložené z náhodnej postupnosti aspoň 14 znakov; 
e) Informačný systém disponuje funkcionalitou pre zmenu používateľských 

a administrátorských mien a hesiel a funkcionalitou vypnutia používateľského účtu; 
f) všetky komponenty dodávaného Diela sú aktuálne a podporované výrobcom a postup pre 

aktualizácie a aplikáciu záplat je  zdokumentovaný a dodržiavaný; 
g) Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi vykonať skeny zraniteľností alebo penetračné testy 

dodávaného riešenia pred jeho finálnym odovzdaním podľa tejto Zmluvy a Zhotoviteľ sa 
zaväzuje nedostatky zistené týmto testovaním pred odovzdaním riešenia odstrániť. 

22 .5 Dielo musí byť vyvíjané v bezpečnom vývojovom prostredí s použitím nástrojov, ktoré: 
a) musia byť získané legálnym spôsobom z dôveryhodných zdrojov, 
b) musia byt' stále podporované výrobcom (t.j . výrobca poskytuje bezpečnostné 

aktualizácie) nástroja a nesmú byť označené ako zastarané, 
c) musia byť aktualizované minimálne raz za 6 mesiacov a musia byť aplikované 

bezpečnostné záplaty vydané výrobcom nástroja. 
22.6 Vo vývojovom prostredí (vývojárske nástroje a podporné informačné systémy vrátane 

použitých knižníc tretích strán), v ktorom bude vyvíjané Dielo, musia byť implementované tieto 
opatrenia: 
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a) príslušné opatrenia na zabezpečenie integrity vyvíjaného Diela na základe najvyššej 
požadovanej úrovne ochrany dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií, ktoré budú 
spracovávané vo vyvíjanom riešení, 

b) ak samotné vyvíjané Dielo obsahuje informácie, ktoré je potrebné chrániť z hľadiska 
dôvernosti (napr. prihlasovacie údaje k databázam), musia byť vo vývojovom prostredí 
implementované opatrenia na zaistenie dôvernosti na základe požadovanej úrovne 
ochrany dôvernosti týchto údajov. 

22. 7 Pri implementácii by mali byť použité dôveryhodné ( a zároveň široko rozšírené) frameworky / 
knižnice, ktoré kladú dôraz na bezpečnosť a predchádzanie bežným programátorským chybám 
a zároveň často a rýchlo zverejňujú opravy bezpečnostných chýb (napr. knižnice a komponenty 
dodané tretími stranami; systémy, na ktorých bude Dielo postavené alebo ktoré bude využívať 
pri svojej prevádzke). 

22.8 V prípade, že implementované Dielo potrebuje spracovávať dôverné údaje (napr. osobné 
údaje), počas vývoja aj testovania musia byť použité anonymizované, resp. fiktívne údaje. 

22.9 Pri písaní zdrojového kódu Diela musí byť použitý systém na verzionovanie (umožňujúci 
sledovanie zmien v jednotlivých verziách), pričom: 
a) jednotlivé zmeny ( commity) budú digitálne podpísané privátnym kľúčom autora daného 

commitu, 
b) commity budú mať zmysluplné popisy, 
c) bude implementovaná automatická kontrola zdrojového kódu na prítomnosť chýb a 

testovanie po každom commite. 
22. l 0 Zhotoviteľ nesmie používať funkcie/volania/nástroje, ktoré sú podľa ich dokumentácie v 

súčasnej dobe zastarané (angl. deprecated) alebo nebezpečné (angl. unsafe) a mali by byť 
nahradené odporúčanými alternatívami. 

22. 1 1  Počas vývoja riešenia musia byť povolené všetky bezpečnostné vlastnosti použitých nástrojov, 
najmä však: 
a) zapnuté všetky varovania a ochrany vývojových nástrojov (napr. stack protection, DEP, 

PIE, nonexecutable stack), 
b) varovania vývojového prostredia, 

22. 12  Všetky varovania z predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy musia byť bez zbytočného 
odkladu opravené. 

22. 1 3 Počas vývoja musí byť vedená vývojárska dokumentácia: 
a) dokumentácia musí obsahovať bližší popis kľúčových častí riešenia až na prípadné 

výnimky chránené obchodným tajomstvom; tieto výnimky však musia byt' zaznamenané 
v dokumentácii, 

b) v dokumentácii musí byť zaznamenaná každá zmena oproti pôvodnej špecifikácii a jej 
dôvody a každá takáto zmena musí byť schválená Objednávateľom. 

22. 14 Dokumentácia aj zdrojové kódy riešenia musia byť odovzdané Objednávateľovi spolu so 
samotným Dielom. 

22. 1 5  Pokiaľ je súčasťou riešenia aj databáza obsahujúca dôverné údaje: 
a) autentifikačné údaje musia byť uložené iba v podobe osolených hashov (salted hash), 

pričom použitá hashovacia funkcia by mala byť minimálne sha256, 
b) dôverné údaje (adresy, čísla platobných kariet, čísla občianskych preukazov, informácie 

o zdravotnom stave, údaje klasifikované klasifikačným stupňom chránené alebo vysoko 
chranené alebo ekvivalenty) musia byt' uložené v šifrovanej podobe, 

c) ostatné osobné údaje nesmú byť ukladané v čistej podobe, ale musia byť chránené 
šifrovaním, pričom je možné použiť aj niektoré „Format-Preserving Encryption" 
algoritmy. 

22. 1 6  Musí byť implementované logovanie a logy by mali zaznamenávať minimálne: 
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a) prihlásenie a odhlásenie (úspešné aj neúspešné), 
b) vytvorenie, modifikáciu alebo zmazanie používateľa alebo skupiny (úspešné aJ 

neúspešné) 
c) pokusy pristúpiť k citlivým údajom (údaje klasifikované hornými dvomi klasifikačnými 

stupňami v rámci organizácie) (úspešné aj neúspešné), 
d) pokusy o kritické operácie (úspešné aj neúspešné). 

22. 1 7  Logy musia byť centrálne ukladané a archivované minimálne 6 mesiacov po skončení záručnej 
doby Diela podľa tejto Zmluvy. 

22. 1 8  Riešenie musí podporovať aj logovanie vo formáte syslog a musí podporovať preposielanie 
týchto logov na externý syslog server. 

22. 1 9 Po ukončení vývoja musí prejsť Dielo testovaním a verifikáciou: 
a) Zhotoviteľ musí overiť aspoň pomocou automatizovaných nástrojov štandardné 

zraniteľnosti. Malo by prebehnúť minimálne testovanie vstupov (fuzzing) a kontrola 
práce s pamäťou (memory leaky, memory corruption), 

b) Zhotoviteľ musí zabezpečiť realizáciu opatrení vyplývajúcich z analýzy rizík 
vypracovanej v rámci Detailného návrhu riešenia Diela, 

c) Zhotoviteľ musí zabezpečiť penetračné testovanie externou organizáciou, 
d) Zraniteľnosti a problémy zistené na základe testovania musia byť Zhotoviteľom 

odstránené a ich oprava musí byť potvrdená opakovaným testovaním, a to pred 
odovzdaním a prevzatím celého Diela podľa tejto Zmluvy. 

22.20 Hotové Dielo s odstránenými nájdenými zraniteľnosťami musí byť nasadené v prostredí 
zabezpečenom na základe odporúčaní v kapitolách o zabezpečení služieb a infraštruktúry v 
Metodike zabezpečenia. 

22.2 1 Musí byť zabezpečené pravidelné monitorovanie nových zraniteľností jednotlivých (najmä 
externých) súčastí riešenia a pravidelné aplikovanie bezpečnostných záplat vydaných 
vývojármi, resp. tretími stranami. 

22.22 Kontrola vykonaných opatrení sa vykonáva dvoma spôsobmi: 
a) pri odovzdávaní Diela na mieste dohodnutom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, 
b) počas implementácie Diela na mieste, kde prebieha vývoj riešenia. 

22.23 Kontrola pri odovzdávaní Diela pozostáva z: 
a) kontroly projektovej dokumentácie obsahujúcej minimálne návrh Diela s popisom 

jednotlivých súčastí (Detailný návrh riešenia), vývojársku dokumentáciu a dokumentáciu 
pre používateľov a správcov, 

b) kontroly analýzy rizík a implementácie navrhnutých opatrení, 
c) kontroly verzionovanej histórie vývoja Diela pozostávajúcej minimálne z kontroly 

podpísaných commitov a z kontroly, či zmeny vykonané v danom commite súvisia s jeho 
popisom, 

d) kontroly zdrojových kódov na použité zastarané/nebezpečné funkcie, 
e) kontroly formátu citlivých údajov v databáze, 
f) kontroly výsledkov testovania implementovaného riešenia. 

22.24 Kontrola počas implementácie Diela na mieste, kde prebieha vývoj Diela, pozostáva z: 
a) kontroly použitých vývojárskych nástrojov, ich pôvodu, legálnosti a aktuálnosti, 
b) kontroly implementovaných opatrení na zabezpečenie integrity vyvíjaného Diela, 

prípadne aj jeho dôvernosti, 
c) kontroly anonymizácie použitých testovacích údajov počas implementácie Diela, 
d) kontroly zapnutých bezpečnostných vlastriostí použitých nástrojov (varovania, ochrany), 

22.25 Kontrolu bude vykonávať osoba, ktorá je dostatočne technicky zdatná a má minimálne 5 rokov 
praxe v IT odbore, je bezúhonná a nezávislá. 
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22.26Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii Diela nebudú vyvinuté alebo upravené žiadne 
komponenty Diela obsahujúce nezdokumentovanú funkcionalitu nepožadovanú 
Objednávateľom, ktorá nie je potrebná pre zabezpečenie funkčnosti Diela (tzv. back-doors). 

23. PROTIKORUPČNÁ DOLOŽKA 

23 . 1  Pri plnení tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a 
vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu protispoločenskej činnosti, vrátane kompcie. 

23 .2  Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, 
zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v jeho mene pri poskytovaní plnenia predmetu 
Zmluvy neponúka, ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, vyžadovať ani prij ímať 
finančné prostriedky alebo akékoľvek oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek 
výhody, dary, alebo pohostenia zamestnancovi Objednávateľa, za účelom ovplyvňovať konanie 
takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu 
príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania 
výhody pri podnikateľskej činnosti. 

23.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť primeranou formou zástupcovi Objednávateľa 
akékoľvek podozrenie na pomšenie akéhokoľvek ustanovenia tohto článku Zmluvy a byť plne 
súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia. 

23 .4 V prípade pomšenia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených ustanovení tohto článku Zmluvy 
Zhotoviteľom je Objednávateľ oprávnený, aj bez predchádzajúceho upozornenia, odstúpiť od 
Zmluvy, a to s okamžitou platnosťou bez toho, aby Zhotoviteľovi vznikol akýkoľvek nárok zo 
zodpovednosti za odstúpenie Objednávateľa od Zmluvy. 

23 . 5  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude preukázané protispoločenské konanie a/alebo pomšenie 
protikompčného správania, odškodní Zhotoviteľ v maximálne možnom rozsahu podľa platných 
právnych predpisov za akúkoľvek stratu, ujmu, poškodenie alebo nahradí náklady vzniknuté v 
priamej príčinnej súvislosti s pomšením tohto článku Zmluvy. 

24. UKONČENIE ZMLUVY 

24. 1 Okrem splnenia záväzkov zo Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť: 
a) písomnou dohodou Zmluvných strán, 
b) písomným odstúpením od Zmluvy. 

24.2 Pokiaľ bude táto Zmluva predčasne ukončená dohodou Zmluvných strán, tvorí stanovenie 
spôsobu vysporiadania vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy podstatnú náležitosť 
dohody o ukončení účinnosti tejto Zmluvy. V rámci tejto dohody sa vysporiada aj udelenie 
licencií k odovzdaným častiam Diela alebo Dielu celému a jeho súčastí v súlade s článkom 14  
Zmluvy. Zmluvné strany môžu ukončiť Zmluvu dohodou podľa podmienok uvedených v tomto 
bode Zmluvy aj čiastočne len vo vzťahu k Inkrementu. 

24.3 Objednávateľ je  oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak: 
a) je  na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo bola povolená jeho reštrukturalizácia, alebo 

došlo k zamietnutiu návrhu na vyhlásenie konkurzu na Zhotoviteľa pre nedostatok 
majetku, 

b) je Zhotoviteľ v likvidácii, 
c) nedôjde k plneniu na základe Zmluvy o NFP, alebo výsledky kontroly riadiaceho orgánu 

neumožňujú financovanie výdavkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, 
d) Zhotoviteľ porušil Zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie 

Zmluvy Zhotoviteľom sa považuje každé porušenie, ktoré ako podstatné označuje 
Zmluva, tiež každé porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa článku 5 

Strana 51 / 60 



bodov 5 . 3  alebo 5.4 Zmluvy, porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa článku 5 bodu 5 .2 
písm. mm) vo vzťahu ku ktorejkoľvek časti Diela, porušenie ktorejkoľvek povinnosti 
Zhotoviteľa vo vzťahu k vykonaniu auditu, kontroly, alebo overovania podľa článku 2 1  
tejto Zmluvy, porušenie povinnosti Zhotoviteľa odovzdať Objednávateľovi zdrojové 
kódy v súlade s článkom 1 3  tejto Zmluvy vo vzťahu ku ktorejkoľvek časti Diela, 
porušenie povinnosti Zhotoviteľa poskytnúť Objednávateľovi licenciu ku ktorejkoľvek 
časti Diela v súlade s článkom 14  tejto Zmluvy, existencia akýchkoľvek právnych vád 
Diela alebo jeho časti, porušenie povinnosti mlčanlivosti a ochrany Dôverných informácií 
Zhotoviteľom podľa článku 1 5  tejto Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj omeškanie s dodaním 
Diela alebo jeho časti trvajúce dlhšie ako 30 dní, prípadne iné porušenie takého 
charakteru, že Zhotoviteľ vedel v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo zo strany 
Zhotoviteľa rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej 
obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že Objednávateľ nebude mať 
záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy, 

e) Zhotoviteľ porušil Zmluvu nepodstatným spôsobom, pričom za nepodstatné porušenie 
Zmluvy Zhotoviteľom sa považuje každé také porušenie povinnosti Zhotoviteľa alebo 
omeškanie Zhotoviteľa s plnením takej jeho povinnosti podľa tejto Zmluvy, ktoré nie je 
touto Zmluvou považované za podstatné porušenie . 

24.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Objednávateľ porušil Zmluvu podstatným 
spôsobom, pričom za podstatné porušenie Zmluvy Objednávateľom sa považuje ak 
Objednávateľ opakovane omešká s úhradou splatných faktúr o viac ako 30 dní odo dňa 
splatnosti faktúry, porušenie, ktoré ako podstatné označuje Zmluva, prípadne iné porušenie 
takého charakteru, že Objednávateľ vedel v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo zo 
strany Objednávateľa rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej 
obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že Zhotoviteľ nebude mať záujem 
na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy. 

24.5 Odstúpiť od tejto Zmluvy je možné tiež z dôvodov stanovených v zákone. V prípade ak nastanú 
dôvody pre odstúpenie niektorej zo Zmluvných strán podľa tohto bodu Zmluvy, na odstúpenie 
sa použije bod 24.6 tohto článku Zmluvy primerane, ak zákon neustanovuje pre taký prípad iný 
postup. 

24.6 V prípade ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v bode 24.3 písm. a) až c) tohto článku 
Zmluvy, alebo ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom podľa bodu 24.3 
písm. d) tohto článku Zmluvy, alebo ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy 
Objednávateľom podľa bodu 24.4 tohto článku Zmluvy je príslušná Zmluvná strana oprávnená 
odstúpiť od Zmluvy bez zbytočného odkladu potom, čo sa dozvedela o takom porušení 
povinnosti druhej Zmluvnej strany, alebo o vzniku takej skutočnosti zakladajúcej jej právo na 
odstúpenie od tejto Zmluvy, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej 
Zmluvnej strane. V oznámení o odstúpení od Zmluvy musí byt' uvedený dôvod, pre ktorý 
Zmluvná strana od Zmluvy odstupuje a musí byt' riadne doručené druhej Zmluvnej strane. 
Zmluva doručením oznámenia o odstúpení podľa tohto bodu Zmluvy zaniká v celom rozsahu. 

24.7 V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom podľa bodu 24.3 písm. e) tohto 
článku Zmluvy je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak Zhotoviteľ svoju povinnosť 
nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote určenej Riadiacim výborom podľa bodu 1 0. 1 4  tejto 
Zmluvy. V oznámení o odstúpení od Zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý Objednávateľ 
od Zmluvy odstupuje, skutočnosť, že Zhotoviteľ nesplnil povinnosť, ktorá je  dôvodom pre 
odstúpenie Objednávateľa od Zmluvy, a to ani v dodatočnej lehote určenej Riadiacim výborom 
a musí byť riadne doručené Zhotoviteľovi. Zmluva doručením oznámenia o odstúpení podľa 
tohto bodu Zmluvy zaniká v celom rozsahu. 
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24.8 Objednávateľ je  oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj len čiastočne, a to v časti týkajúcej sa 
zhotovenia Inkrementu, v prípade ak niektorá zo skutočností upravených v bode 24.3 písm. a) 
až c) tohto článku Zmluvy nastane až po odovzdaní Diela na základe Záverečného 
akceptačného protokolu, alebo ak Zhotoviteľ poruší túto Zmluvu podľa bodu 24.3 písm. d) 
alebo písm. e) tohto článku Zmluvy, avšak iba vo vzťahu k zhotovovaniu Inkrementu podľa 
tejto Zmluvy. Bod 24.6 alebo bod 24.7 tohto článku Zmluvy sa použije primerane aj na 
čiastočné odstúpenie od Zmluvy podľa tohto bodu Zmluvy, a to v závislosti od dôvodu pre 
ktorý Objednávateľ odstupuje od Zmluvy podľa bodu 24.3 písm. a) až d) tohto článku Zmluvy 
alebo podľa bodu 24.3 písm. e) tohto článku Zmluvy, pričom v oznámení o odstúpení 
doručovanom Zhotoviteľovi Objednávateľ uvedie aj to, že odstupuje od Zmluvy čiastočne 
v časti týkajúcej sa zhotovenia Inkrementu. 

24.9 Pokiaľ sa Zmluvné strany po odstúpení od Zmluvy nedohodnú inak, potom si v prípade 
odstúpenia od tejto Zmluvy, v súlade s ust. § 35 1 ods. 2 Obchodného zákonníka, vrátia všetky 
plnenia, ktoré si navzájom poskytli pred odstúpením od Zmluvy. 

24. 1 O Odstúpenie od tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto 
Zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorý vznikol do účinnosti odstúpenia, a ďalej 
ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy, najmä 
ustanovenia o povinnosti mlčanlivosti, komunikácii a riešení sporov. 

25. RADA PRE RIEŠENIE SPOROV VO VECI POSKYTOVANIA SÚČINNOSTI 
OBJEDNÁVATEĽA 

25. 1 V prípade ak Zhotoviteľ bude mať za to, že rozhodnutie Riadiaceho výboru vo veci 
neposkytnutia súčinnosti Objednávateľa a jeho preukázateľného vplyvu na dodržanie Časového 
harmonogramu v zmysle Prílohy č. 4 a na lehotu na zhotovenie Diela prijaté Riadiacim 
výborom podľa bodu 1 0. 14  tejto Zmluvy je nesprávne, alebo bude mať Zhotoviteľ za to, že 
v súvislosti s týmto rozhodnutím, Riadiaci výbor určil nesprávny počet dní, o ktoré sa príslušné 
termíny dodania posúvajú, pretože tento počet dní nezodpovedá skutočnému času po ktorý 
Zhotoviteľovi preukázateľne nebola poskytnutá súčinnosť Objednávateľa, v rozsahu 
požadovanom Zhotoviteľom a nevyhnutnom pre riadne a včasné zhotovenie Diela alebo jeho 
časti, potom je Zhotoviteľ oprávnený písomne požiadať Objednávateľa o rozhodnutie v tejto 
veci radou pre riešenie sporov vo veci súčinnosti Objednávateľa ( ďalej aj ako "Rada pre 
riešenie sporov" alebo "RRS"). Zmluvné strany v takom prípade spoločne vymenujú RRS do 
1 0  (slovom: desiatich) dní od doručenia požiadavky Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy. 

25.2 RRS bude zložená z troch (3) vhodne kvalifikovaných osôb (ďalej len "Člen RRS"). Každá zo 
Zmluvných strán vymenuje jedného ( 1 )  Člena RRS. Takto vymenovaní Členovia RRS spoločne 
vymenujú tretieho (3 .) Člena RRS, ktorý bude predsedom RRS. Vymenovanie Člena RRS nie 
je účinné, dokiaľ sa príslušný Člen RRS písomne nezaviaže voči obom Zmluvným stranám a v 
záujme oboch Zmluvných strán ochraňovať Dôverné informácie a osobné údaje, ktoré mu budú 
poskytnuté, a to za rovnakých podmienok, ako sú uvedené v článku 1 5  tejto Zmluvy a pokým 
neuzavrie s oboma Zmluvnými stranami osobitnú písomnú dohodu o riešení veci, ktorá má byť 
predmetom rozhodnutia RRS. 

25.3 Kedykoľvek sa na tom Zmluvné strany dohodnú, môžu dočasne alebo trvale vymenovať 
vhodne kvalifikovanú osobu alebo osoby, ktorá/é nahradí/ia jedného alebo viacerých Členov 
RRS. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, iná osoba bude za Člena RRS tiež 
bezodkladne vymenovaná, ak Člen/ovia RRS odmietne/u vykonávať svoju/e funkciu/e alebo 
nie je/sú schopný/í ju vykonávať v dôsledku smrti, pozbavenia alebo obmedzenia spôsobilosti 
na právne úkony, rezignácie alebo odvolania. Náhradný/í Člen/ovia bude/ú menovaný/í 
rovnakým spôsobom, ako pôvodný/í Člen/ovia. 
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25.4 Ak nie j e  uvedené v predchádzajúcich odsekoch tohto článku Zmluvy inak, vymenovanie 
ktoréhokoľvek Člena RRS môže byť odvolané len po vzájomnej dohode obidvoch Zmluvných 
strán a nie je len samostatným úkonom Objednávateľa alebo Zhotoviteľa. 

25.5 V prípade, ak: 
a) niektorá Zmluvná strana nevymenuje Člena RRS v lehote, ktorá umožní vymenovanie 

celej RRS vo vyššie uvedenej lehote podľa tohto článku Zmluvy, 
b) sa Členovia RRS vymenovaní Zmluvnými stranami nedohodnú na vymenovaní tretieho 

(3 .)  Člena RRS (ktorý má byť predsedom RRS - skrátene ako „Predseda RRS") k vyššie 
uvedenému dátumu Dohody a/alebo 

c) niektorá Zmluvná strana bezodkladne nevymenuje náhradného Člena RRS, ak Člen RRS 
odmietne vykonávať svoju funkciu, alebo nie je schopný ju vykonávať v dôsledku smrti, 
pozbavenia alebo obmedzenia spôsobilosti na právne úkony, rezignácie alebo odvolania, 
alebo ak takýto náhradný Člen RRS (ktorý má byť predsedom RRS) nebude bezodkladne 
vymenovaný ostatnými dvomi Členmi RRS, 

potom vymenuje tohto Člena RRS Objednávateľ tak, aby tento Člen RRS bol osobou 
nezávislou od Objednávateľa a Zhotoviteľa, ak sa Zmluvné strany na základe osobitnej 
dohody/čiastkovej dohody nedohodnú inak. 

25 .6  Obe Zmluvné strany bezodkladne poskytnú RRS všetky potrebné informácie na riešenie a 
rozhodnutie veci, ktorá má byť predmetom rozhodovania RRS podľa tohto článku Zmluvy a 
zabezpečia príslušné podklady a prostriedky, ktoré bude RRS rozumne vyžadovať na to, aby 
mohla vec vyriešiť a rozhodnúť. 

25.7 Výslovne sa uvádza, že RRS nie je rozhodcom ani rozhodcovským súdom podľa platných a 
účinných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

25 .8  Do 1 0  (slovom: desiatich) dní po obdržaní podania RRS alebo do inej lehoty, ktorá môže byť 
navrhnutá RRS a odsúhlasená obidvomi Zmluvnými stranami, RRS vydá svoje písomné 
rozhodnutie s odôvodnením, pričom v ňom bude uvedené, že je vydané podľa tohto článku 
Zmluvy ( ďalej len "Rozhodnutie RRS"), ktoré oznámi písomne obom Zmluvným stranám. 

25.9 Rozhodnutie RRS bude záväzné pre obe Zmluvné strany, ktoré ho budú povinné bezodkladne, 
najneskôr však v lehote stanovenej v Rozhodnutí RRS, ak taká bude, splniť, pokiaľ nebude 
zmenené na základe osobitnej dohody/čiastkovej dohody Zmluvných strán alebo súdnym 
výrokom tak, ako je  špecifikované ďalej . 

25. l 0Pokiaľ nebola Zmluva ukončená podľa článku 24 tejto Zmluvy, bude Zhotoviteľ povinný 
pokračovať v poskytovaní plnenia v súlade s touto Zmluvou, zohľadňujúc Rozhodnutie RRS .  

25. 1 1  Ak niektorá zo  zmluvných strán nesúhlasí s Rozhodnutím RRS, potom je táto zmluvná strana 
oprávnená do 5 (slovom: piatich) dní po tom, čo Rozhodnutie RRS obdržala, oznámiť svoj 
nesúhlas druhej Zmluvnej strane. Ak RRS nevydá Rozhodnutie RRS v lehote podľa bodu 25.9 
tohto článku Zmluvy, potom je každá zo Zmluvných strán oprávnená oznámiť svoj nesúhlas 
druhej Zmluvnej strane do 5 (slovom: piatich) dní po márnom uplynutí tejto lehoty. V obidvoch 
prípadoch je príslušná Zmluvná strana v oznámení o nesúhlase povinná uviesť, že je podaný 
podľa tohto článku Zmluvy a uviesť dôvod(y) nesúhlasu. 

25. 1 2Žiadna zo Zmluvných strán nepredloží vec, ktorá je predmetom rozhodovania RRS na 
rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky, pokiaľ nebolo podané 
oznámenie o nesúhlase v súlade s týmto článkom Zmluvy. 

25 . 1 3  Ak RRS oznámila Rozhodnutie RRS obidvom Zmluvným stranám a žiadna zo Zmluvných strán 
neoznámila svoj nesúhlas v lehote podľa tohto článku Zmluvy, potom je Rozhodnutie RRS 
konečné a záväzné pre obidve Zmluvné strany. 

25 . 14 Po oznámení nesúhlasu podľa tohto článku Zmluvy sa obe Zmluvné strany pokúsia vyriešiť vec 
zmierlivou cestou ešte pred začatím súdneho konania podľa nasledujúcich bodov tohto článku 
Zmluvy. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, môže súdne konanie začať až 30 (slovom: 
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tridsiaty) deň po dni, kedy bol oznámený nesúhlas Zmluvnej strany s Rozhodnutím RRS podľa 
tohto článku Zmluvy, aj keď nebol podniknutý pokus o zmier podľa tohto bodu Zmluvy. 

25 .15 Pokiaľ nebude vec, ktorá bola predmetom Rozhodnutia RRS vyriešená zmierom a Rozhodnutie 
RRS sa nestalo konečným a záväzným, bude táto vec definitívne vyriešená v súdnom konaní. 

25 .16 V prípade, ak: 
a) žiadna zo Zmluvných strán neprejavila nesúhlas s Rozhodnutím RRS vo vyššie uvedenej 

lehote podľa tohto článku Zmluvy, 
b) Rozhodnutie RRS sa stalo konečným a záväzným a 
c) niektorá zo Zmluvných strán toto Rozhodnutie RRS nesplní, 
potom môže druhá Zmluvná strana, bez ujmy na akýchkoľvek iných právach tejto Zmluvnej 
strany, začať súdne konanie. 

25.17 Ak vznikne RRS a nesplní svoju funkciu vo vzťahu ku konkrétnej veci, ktorá by mala byť 
v zmysle tohto článku Zmluvy predmetom jej rozhodovania , či už z dôvodu nevymenovania 
Členov, alebo z iného dôvodu, potom môže ktorákoľvek Zmluvná strana začať súdne konanie. 

26. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

26.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
v deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 
4 7a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a Zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto 
Zmluva bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv v súlade so Zákonom o slobodnom 
prístupe k informáciám. 

26.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia samotnej Zmluvy majú prednosť pred jej prílohami. 
Zmluva a jej prílohy majú prednosť pred inými dokumentmi, ktoré vzniknú pri plnení Zmluvy, 
a ktoré musia byť v súlade so Zmluvou a jej prílohami. Dodatky k Zmluve menia jej obsah iba 
v rozsahu výslovne dohodnutom medzi Zmluvnými stranami, pričom ostatné podmienky 
Zmluvy zostávajú nedotknuté. 

26.3 Ak v priebehu zmluvného vzťahu zmení Zhotoviteľ názov/obchodné meno, prípadne dôjde 
k jeho rozdeleniu, zlúčeniu, splynutiu alebo úpadku, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne 
písomne informovať Objednávateľa, spolu s uvedením, ako prechádzajú práva a záväzky z tejto 
Zmluvy na jeho právneho nástupcu. Objednávateľ uzavrie s právnym nástupcom dodatok 
k tejto Zmluve, ak k právnemu nástupníctvu nedochádza zo zákona. 

26.4 Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a Autorského zákona v platnom a účinnom znení a 
právnym poriadkom Slovenskej republiky. Rozhodným právom na účely prejednania 
a rozhodnutia sporov, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou je právo Slovenskej 
republiky. 

26.5 V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne 
záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia 
Zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a ustanoveniami všeobecne 
záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré je možné 
dohodou Zmluvných strán vylúčiť, platia ustanovenia Zmluvy a uvedené ustanovenia 
všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky sa považujú 
za výslovne vylúčené. 

26.6 Zmluvné strany sa dohodli, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 
Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť na tretiu osobu (či už právnickú alebo fyzickú) a ani 
založiť akúkoľvek jeho pohľadávku vzniknutú na základe tejto Zmluvy, v súvislosti s touto 
Zmluvou alebo plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy a nie je ani oprávnený postúpiť alebo 
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prenechať svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy tretej osobe (či už právnickej 
alebo fyzickej) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

26. 7 Zmluvné strany na základe Memoranda súčasne s touto Zmluvou uzatvárajú aj SLA zmluvu, 
ktorej predmetom je poskytovanie služieb prevádzky, podpory a údržby Informačného systému 
zhotoveného na základe tejto Zmluvy. Zmluvné strany preto potvrdzujú a vyhlasujú, že 
z povahy a účelu tejto Zmluvy a SLA zmluvy, ktorý je Zmluvným stranám známy pri ich 
uzatváraní aj na základe Memoranda, má SLA zmluva vo vzťahu k Zmluve povahu závislej 
zmluvy v zmysle ust. § 275 ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka, pretože splnením záväzku 
dodania, zhotovenia a implementácie Diela a prípadne Inkrementu podľa tejto Zmluvy dôjde 
k vytvoreniu Informačného systému, ktorý má byť predmetom poskytovania služieb 
prevádzky, podpory a údržby podľa SLA zmluvy. Zmluvné strany sa preto dohodli, že zánik 
Zmluvy iným spôsobom, než splnením, alebo spôsobom nahrádzajúcim splnenie spôsobuje 
zánik SLA zmluvy, a to s podobnými právnymi účinkami, pričom v prípade ak dôjde 
k čiastočnému zániku tejto Zmluvy len vo vzťahu k plneniu Inkrementu iným spôsobom, než 
splnením, alebo spôsobom nahrádzajúcim splnenie, potom takýto čiastočný zánik tejto Zmluvy 
vo vzťahu k plneniu Inkrementu, spôsobuje čiastočný zánik SLA zmluvy vo vzťahu 
k Inkrementu, a to s podobnými právnymi účinkami. 

26.8 Ak bude akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy vyhlásené za neplatné alebo nevymožiteľné, 
platnosť alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy zostane zachovaná. V 
takomto prípade sa Zmluvné strany dohodli, že uzatvoria dodatok k Zmluve a tie ustanovenia, 
ktoré stratili platnosť, alebo sa stali nevymožiteľnými, nahradia ustanoveniami, ktorých 
formulácie a znenia budú čo najviac podobné pôvodnému zámeru s tým, aby bol zachovaný 
účel a ciel' tejto Zmluvy. 

26.9 V prípade vzniku sporu z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa Zmluvné strany zaväzujú 
vyvinúť maximálne úsilie na vyriešenie takéhoto sporu primárne vzájomnou dohodou a 
zmierom a v prípade neúspechu sú na prejednanie a rozhodnutie sporov príslušné súdy 
Slovenskej republiky. 

26. l 0Písomnosti doručované poštou sú považované za doručené prevzatím alebo odmietnutím 
prevzatia zásielky, a ak ich Zmluvná strana neprevezme na adrese uvedenej v Zmluve alebo 
na korešpondenčnej adrese písomne oznámenej Zmluvnej strane, považujú sa písomnosti 
za doručené tretím dňom od uloženia zásielky na pošte; v prípade, ak zásielku nemožno na 
adrese podľa tohto bodu doručiť z dôvodu „Adresát neznámy", považuje sa zásielka za 
doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 
Príloha č. 1 :  Funkčná špecifikácia 

- časť 1 - Definícia polí 
- časť 2 - Funkčné požiadabky 
- časť 3 - Integrácie 
- časť 4 - procesy 
- časť 5 - Handbook 

Príloha č. 2 :  Technická špecifikácia 
- časť 1 - Koncové aplikačné služby 
- časť 2 - Bezpečnostné požiadavky 
- časť 3 - Metodika 
- časť 4 - SK Formuláre 

Príloha č. 3 :  Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 4: Časový harmonogram 
Príloha č. 5 :  Cenová ponuka a detailný rozpočet ceny Diela 
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Príloha č. 4 

Harmonogram (hrubý, rámcový) : 

Dielo 

Etapa Časť Diela: Termín: 
1. Projektový iniciálny dokument Najneskôr do jedného mesiaca odo 

dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy 

2. Analýza pre návrh Diela a Detailný návrh riešenia Najneskôr do štyroch mesiacov odo 
Diela dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

Zmluvy 

3. Realizácia riešenia Diela, vrátane Akceptačného Najneskôr do šestnástich mesiacov 
testovania odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tejto Zmluvy 

4. Nasadenie, inštalácia a oživenie Diela do Najneskôr do: 30.09.2023 
produktívnej prevádzky - GoLive, vrátane 
Akceptačného testovania 

5. Vyhotovenie a odovzdanie Dokumentácie k Dielu Najneskôr do: 30.09.2023 

6. Odovzdanie Diela podpisom Záverečného Najneskôr do : 30.09.2023 
akceptačného protokolu k Dielu 

7. Postimplementačná podpora - PIP Diela 3 mesiace po podpise Akceptačného 
protokolu k časti Diela podľa bodu 
3 .3  písm. e) tejto Zmluvy 

Inkrement 

Etapa Časť Inkrementu: Termín: 
1. Analýza a Detailný návrh riešenia Inkrementu Najneskôr do siedmich mesiacov 

odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto Zmluvy 

2. Realizácia Inkrementu, vrátane Akceptačného Najneskôr do šestnástich mesiacov 
testovania odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tejto Zmluvy 

3. Nasadenie Inkrementu do prevádzky - GoLive Najneskôr do: 30 .09 .2023 

5. Vyhotovenie a odovzdanie Dokumentácie Najneskôr do: 30 .09.2023 
k Inkrementu 

6. Odovzdanie lnkrementu podpisom Záverečného Najneskôr do: 30.09.2023 
akceptačného protokolu k Inkrementu 

7. Postimplementačná podpora - PIP Inkrementu 3 mesiace od podpisu Akceptačného 
protokolu k časti Inkrementu podľa 
bodu 4 .5 písm. e) tejto Zmluvy 

Harmonogram jednotlivých časti Diela, ako aj postupnosť návrhu DNR a následne realizáciu 
jednotlivých modulov a Inkrementu vyhotoví Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy. Harmonogram 
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bude detailnejšie vypracovaný v DNR, a to aj so zohľadnením najneskorších termínov dodania 
Diela a Inkrementu. Termíny uvedené pre Inkrement v tejto prílohe zohľadňujú lehotu pre 
zhotovenie Inkrementu podľa článku 4 bodu 4.9 prvej vety tejto Zmluvy a uplatnia sa ako 
najneskoršie termíny zhotovenia Inkrementu aj v prípade ak Zhotoviteľ začne so 
zhotovovaním Inkrementu súčasne so zhotovovaním Diela podľa tejto Zmluvy. 
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Príloha č. 6 

Zoznam subdodávateľov 

Obchodné meno subdodávateľa Osoba oprávnená konať 

Slovensko IT, a. s. 

Meno: Ing. Pavol Miroššay 
Funkcia: Predseda predstavenstva 

Slovensko IT, a. s. 

Meno: Ing. Štefan Takáč 
Funkcia: Člen predstavenstva 

za subdodávateľa 
(meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia) 
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