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RÁMCOVÁ DOHODA: 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TLAČIARENSKÝCH SLUŽIEB  

PRE OBLASŤ STIERACÍCH ŽREBOV 

 

 

OBJEDNÁVATEĽ: 

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 

sídlo: Brečtanová 1, 830 07 Bratislava  

IČO: 31 340 822 

DIČ: 2020341455 IČ DPH: SK2020341455 

bankové spojenie: Tatrabanka, .a.s., IBAN: SK17 1100 0000 0026 2102 0708 

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 499/B 

osoba konajúca v mene spoločnosti:  Ing. Ján Barczi, predseda predstavenstva  

 Mgr. Martin Bohoš, člen predstavenstva 

email: cechova@tipos.sk 

(ďalej aj len ako “Objednávateľ“) 

 

a 

 

DODÁVATEĽ: 

IGT Global Solutions Corporation  

sídlo: The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 USA, 

ústredie: 10 Memorial Boulevard, Providence, Rhode Island 02903 USA 

IČO: 905157 

DIČ: 05-0389840     IČ DPH:                       

bankové spojenie: Bank of America N.A., 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ,United 

Kingdom 

IBAN: GB86 BOFA 1650 5067 659030 

spoločnosť zapísaná v registri Delaware, USA, ministrom štátu, divíziou pre korporácie 

osoba konajúca v mene spoločnosti: Joseph S. Gendron, Chief Operating Officer – Lottery, alebo 

           Miroslav Krajcovic, IGT Slovakia – na základe plnomocenstva 

email: Miroslav.Krajcovic@IGT.com  

(ďalej aj len ako “Dodávateľ“) 

 

a 

 

DODÁVATEĽ 2: - NEAPLIKUJE SA 

[●]  

sídlo: [●] 

IČO: [●] 

DIČ: [●]     IČ DPH: [●]                       

bankové spojenie: [●], IBAN: [●] 

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu [●], oddiel: [●], vložka č. [●] 

osoba konajúca v mene spoločnosti: [●],[●] 

email: [●]  

(ďalej aj len ako “Dodávateľ 2“) 

 

a 
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DODÁVATEĽ 3: - NEAPLIKUJE SA 

[●]  

sídlo: [●] 

IČO: [●] 

DIČ: [●]     IČ DPH: [●]                       

bankové spojenie: [●], IBAN: [●] 

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu [●], oddiel: [●], vložka č. [●] 

osoba konajúca v mene spoločnosti: [●],[●] 

email: [●]  

(ďalej aj len ako “Dodávateľ 3“) 

 

a 

 

DODÁVATEĽ 4: - NEAPLIKUJE SA 

[●]  

sídlo: [●] 

IČO: [●] 

DIČ: [●]     IČ DPH: [●]                       

bankové spojenie: [●], IBAN: [●] 

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu [●], oddiel: [●], vložka č. [●] 

osoba konajúca v mene spoločnosti: [●],[●] 

email: [●]  

(ďalej aj len ako “Dodávateľ 4“) 

 

a 

 

DODÁVATEĽ 5: - NEAPLIKUJE SA 

[●]  

sídlo: [●] 

IČO: [●] 

DIČ: [●]     IČ DPH: [●]                       

bankové spojenie: [●], IBAN: [●] 

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu [●], oddiel: [●], vložka č. [●] 

osoba konajúca v mene spoločnosti: [●],[●] 

email: [●]  

(ďalej aj len ako “Dodávateľ 5“) 

  

(Dodávateľ 1, Dodávateľ 2, Dodávateľ 3, Dodávateľ 4 a Dodávateľ 5 spolu ďalej aj len ako 

“Dodávatelia“ alebo jednotlivo “Dodávateľ“) 

 

(Objednávateľ a Dodávateľ spolu ďalej aj len ako “Zmluvné strany“ alebo jednotlivo “Zmluvná 

strana“) 
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1. Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nadlimitnú zákazku postupom verejnej súťaže, 

predmetom ktorej sú tlačiarenské služby, obsahujúce zhotovenie a dodávku stieracích žrebov 

okamžitých lotérií špecifikovaných v tejto rámcovej dohode; 

 

2. Do predmetného postupu zadávania zákazky predložili súťažnú ponuku aj Dodávateľ. Keďže na 

základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených do predmetného postupu zadávania 

zákazky vo verejnom obstarávaní bola ponuka Dodávateľa vyhodnotená ako úspešná, Zmluvné 

strany uzavretím tejto rámcovej dohody prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob 

realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej verejnej súťaže;  

 

3. Zmluvné strany majú záujem definovať svoje práva a povinnosti pri plnení predmetu tejto 

rámcovej dohody: zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb pre oblasť stieracích žrebov, a 

to tak, aby boli vyvážené a zodpovedajúce postaveniu Zmluvných strán; 

 

4. Zmluvné strany vzhľadom na vyššie uvedené nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku uzatvárajú 

túto rámcovú dohodu: zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb pre oblasť stieracích žrebov 

uzatvorenú podľa ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom 

znení a podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len ako “Rámcová dohoda“), a to za 

nasledovných podmienok: 

 

 

ČLÁNOK 1 

DEFINÍCIE 

 

1. Čiastkovou zmluvou sa na účely tejto Rámcovej dohody rozumie zmluva uzatvorená medzi 

Objednávateľom a Vybraným dodávateľom na základe vyhodnotenia opätovného otvorenia 

súťaže podľa článku 4 tejto Rámcovej dohody; vzor takejto zmluvy je prílohou č. 2 tejto 

Rámcovej dohody. 

 

2. Dodávateľom sa na účely tejto Rámcovej dohody rozumie úspešný uchádzač o uzatvorenie 

Rámcovej dohody, ktorý sa v súlade s touto Rámcovou dohodou zúčastňuje na opätovnom 

otvorení súťaže podľa článku 4 tejto Rámcovej dohody. 

  

3. Obchodným zákonníkom sa na účely tejto Rámcovej dohody rozumie zákon č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v platnom znení.  

 

4. Produktom sa na účely tejto Rámcovej dohody rozumejú stieracie žreby okamžitých lotérií s 

rozmermi, v balíčkoch a s maximálnymi cenami uvedenými v prílohe č. 1 tejto Rámcovej 

dohody. 

 

5. Registrom partnerov sa na účely tejto Rámcovej dohody rozumie Register partnerov verejného 

sektora podľa Zákona o registri partnerov. 
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6. Vybraným dodávateľom sa na účely tejto Rámcovej dohody rozumie Dodávateľ, ktorého 

ponuka v rámci procesu opätovného otvorenia súťaže podľa článku 4 Rámcovej dohody bola 

vyhodnotená ako víťazná. 

 

7. Working papers sa na účely tejto Rámcovej dohody rozumie pracovný materiál vytvorený 

spoločne Objednávateľom a Vybratým dodávateľom po uzatvorení Čiastkovej zmluvy. 

 

8. Zákonom o DPH sa na účely tejto Rámcovej dohody rozumie zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z 

pridanej hodnoty v platnom znení. 

 

9. Zákonom o registri partnerov sa na účely tejto Rámcovej dohody rozumie zákon č. 315/2016 

Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení. 

 

10. Zákonom o verejnom obstarávaní sa na účely tejto Rámcovej dohody rozumie zákon č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení. 

 

 

ČLÁNOK 2 

PREDMET RÁMCOVEJ DOHODY 

 

1. Opis predmetu zákazky: tlačiarenské služby pre emisie stieracích žrebov okamžitých lotérií 

vrátane výtvarnej časti, symbolov, názvov, návrhov, obrázkov, vizuálnych zobrazení, 

interpretácií, grafiky, nákresov, fotografií, údajov, prvkov hry, zložiek hry, schém hry, 

metodológií hry a štruktúry výhry, dopravy a balenia a súvisiaceho softvéru a algoritmov s tým 

spojených s environmentálnymi aspektmi, v súlade so  zadávacími podmienkami pre tlač žrebov 

ako aj postúpenie súvisiacich licencií (ďalej aj len ako “Zákazka“). 

 

2. Dodávateľ sa zaväzuje najmä: 

(i) po opätovnom otvorení súťaže podľa článku 4 Rámcovej dohody na základe výzvy na 

predkladanie ponúk predložiť ponuku na predmet Zákazky, vrátane zhotovenia a dodania 

Produktov bližšie špecifikovaných v akejkoľvek a každej výzve na predkladanie ponúk 

podľa článku 4 Rámcovej dohody, a to aj v slovenskom jazyku (ďalej aj len ako 

“Ponuka“); 

(ii) v prípade vyhodnotenia Dodávateľom predloženej Ponuky zo strany Objednávateľa ako 

najvýhodnejšej (víťaznej) ako Vybraný dodávateľ uzavrieť Čiastkovú zmluvu, ktorej vzor 

je prílohou č. 2 Rámcovej dohody a plniť predmet Zákazky Objednávateľovi na jej 

základe a v súlade s ňou.  

 

2. Dodávateľ sa zaväzuje neposkytnúť alebo neumožniť poskytnutie rovnakého alebo 

zameniteľného Produktu alebo jeho akúkoľvek časť inému prevádzkovateľovi okamžitej lotérie 

v Slovenskej republike, v súvislosti s ktorým bola Dodávateľovi zaslaná aspoň výzva na 

predkladanie ponúk podľa bodu 2 (i) tohto článku Rámcovej dohody. 
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ČLÁNOK 3 

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA DODÁVATEĽA  

 

SÚČINNOSŤ A KONTAKTNÉ OSOBY 

1. Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa o osobe poverenej na komunikáciu 

s Objednávateľom, a to bez zbytočného odkladu po uzatvorení tejto Rámcovej dohody (ďalej aj 

len ako “kontaktná osoba“); rovnako má povinnosť informovať Dodávateľa o svojej kontaktnej 

osobe aj Objednávateľ.  

 

2. V prípade, ak Objednávateľ uzatvoril túto Rámcovú dohodu s niektorým Dodávateľom ako 

skupinou dodávateľov podľa § 37 Zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj len ako “Skupina 

dodávateľov“), Skupina dodávateľov informuje Objednávateľa bez zbytočného odkladu o tom, 

s ktorým členom Skupiny dodávateľov má Objednávateľ konať ako so splnomocnencom 

ostatných členov Skupiny dodávateľov (ďalej aj len ako “poverený člen skupiny dodávateľov“); za 

týmto účelom poverený člen skupiny dodávateľov predloží Objednávateľovi (i) osobitné 

splnomocnenie oprávňujúce povereného člena skupiny dodávateľov na komunikáciu 

s Objednávateľom a (ii) informuje Objednávateľa o kontaktnej osobe. V prípade existencie 

Skupiny dodávateľov informuje Objednávateľ o svojej kontaktnej osobe iba povereného člena 

skupiny dodávateľov.  

 

3. Prostredníctvom kontaktných osôb budú Zmluvné strany: 

(i) organizačne zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením tejto Rámcovej dohody; 

(ii) koordinovať činnosť Zmluvných strán pri plnení Rámcovej dohody; 

(iii) kontrolovať priebeh a postup plnenia tejto Rámcovej dohody; 

(iv) vykonávať iné kompetencie zverené touto Rámcovou dohodou. 

  

BANKOVÁ ZÁRUKA 

4. Objednávateľ je oprávnený za účelom zabezpečenia riadneho a včasného plnenia tejto Rámcovej 

dohody ako aj predmetu Zákazky, vrátane zhotovenia a dodania Produktov požadovať od 

Dodávateľa predloženie záručnej listiny podľa § 313 a nasl. Obchodného zákonníka (banková 

záruka) podľa bodu 5 tohto článku Rámcovej dohody s nasledovnými podmienkami: 

(i) záručná listina musí byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky so sídlom 

na území Slovenskej republiky (ďalej aj len ako “banka“); 

(ii) suma zabezpečená záručnou listinou musí byť najmenej vo výške 150 000 EUR 

(jednostopäťdesiattisíc eur); 

(iii) zo záručnej listiny musí vyplývať nepodmienená a neodvolateľná povinnosť banky 

uspokojiť Objednávateľa za Dodávateľa na základe prvej výzvy Objednávateľa 

obsahujúcej (i) oznámenie o porušení povinnosti Dodávateľa a (ii) výšku požadovanej 

sumy neprekračujúcej výšku peňažnej sumy podľa záručnej listiny; 

(iv) platnosť záručnej listiny musí trvať najmenej po dobu trvania tejto Rámcovej dohody, ak 

sa Zmluvné strany nedohodnú inak; 

(v) záručná listina musí byť vystavená v slovenskom jazyku alebo úradne preložená do 

slovenského jazyka; 

(vi) na základe záručnej listiny banka nie je oprávnená uplatniť námietky, ktoré by bol 

oprávnený voči Objednávateľovi uplatniť Dodávateľ; 

(vii) Objednávateľ nie je povinný zasielať Dodávateľovi predchádzajúcu výzvu na splnenie 

záväzku Dodávateľovi; 
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(viii) plnenie banky z bankovej záruky nie je podmienené predložením žiadnych dokumentov 

zo strany Objednávateľa. 

 

5. Záručná listina vystavená podľa bodu 4 tohto článku Rámcovej dohody musí byť doručená 

Objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 (desiatich) dní odo dňa doručenia 

výzvy Objednávateľa na jej predloženie. Obsah záručnej listiny musí byť vopred odsúhlasený 

Objednávateľom, inak sa na jej predloženie neprihliada. Ak nie je záručná listina Objednávateľovi 

predložená alebo ak záručná listina nespĺňa náležitosti podľa bodu 3 tohto článku Rámcovej 

dohody alebo ak obsah záručnej listiny nebol Objednávateľom schválený, má sa za to, že 

Dodávateľ porušil svoje povinnosti podľa tohto článku Rámcovej dohody a Objednávateľ má 

právo odstúpiť od tejto Rámcovej dohody. 

 

 

ČLÁNOK 4 

OPÄTOVNÉ OTVORENIE SÚŤAŽE 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

1. Objednávateľ opätovne otvorí súťaž prostredníctvom výzvy na predkladanie ponúk so 

špecifikáciou konkrétnej časti Zákazky podľa § 83 ods. 5 písm. b) a § 83 ods. 7 Zákona o 

verejnom obstarávaní na plnenie predmetu Zákazky, vrátane zhotovenia a dodania Produktov 

bližšie špecifikovaných vo výzve na predkladanie Ponúk, pričom Objednávateľ osloví tých 

Dodávateľov, ktorí sú Zmluvnými stranami tejto Rámcovej dohody. Výzva na predkladanie 

ponúk bude Dodávateľom doručená elektronicky na e-mailovú adresu písomne oznámenú 

Dodávateľom po uzatvorení tejto Rámcovej dohody.  

 

2. Vo výzve na predkladanie ponúk budú špecifikované požiadavky na Produkty zo strany 

Objednávateľa, a to najmä, ale nielen objem dodávaného množstva Produktov, rozmer, tvar, 

prípadne konkrétna povrchová úprava Produktov a určenie grafického vizuálu Produktu a 

fotografií, údajov, prvkov konkrétnej okamžitej lotérie, zložiek a schém konkrétnej okamžitej 

lotérie, na ktorú sa plnenie predmetu Zákazky, vrátane zhotovenia a dodania Produktu, vzťahuje 

a ktoré požaduje Objednávateľ do Produktu zakomponovať, pracovný plán obsahujúci najmä 

predpokladaný dátum uzatvorenia Čiastkovej zmluvy, podpísania/schválenia Working papers, 

dátum doručenia čísla licencie príslušnej okamžitej lotérie, dátum tlače, dátum dodania 

“samples“ Produktov (vzorov), termínu dodania Produktov (stieracích žrebov). 

 

PONUKOVÁ POVINNOSŤ 

3. Dodávateľ (každý samostatne) sa zaväzuje na základe tejto Rámcovej dohody zúčastňovať sa 

postupu podľa tohto článku Rámcovej dohody v zmysle § 83 ods. 5 písm. b) Zákona o verejnom 

obstarávaní a predložiť Ponuku na výzvu na predkladanie ponúk doručenú Objednávateľom pri 

opätovnom otvorení súťaže na plnenie predmetu Zákazky, resp. časti Zákazky, vrátane 

zhotovenia a dodania Produktov, podľa podmienok uvedených v Čiastkovej zmluve, a to aj 

opakovane. 

 

4. Dodávateľ je povinný najneskôr do lehoty určenej vo výzve na predkladanie ponúk písomne 

doručiť svoju Ponuku v 1 (jednom) originálnom vyhotovení a v 1 (jednom) vyhotovení na 

elektronickom nosiči na adresu Objednávateľa určenú vo výzve na predkladanie ponúk.  
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VÝNIMKA Z PONUKOVEJ POVINNOSTI A SANKCIE ZA PORUŠENIE PONUKOVEJ POVINNOSTI 

5. Výnimku z povinnosti doručiť Ponuku Objednávateľovi tvoria iba dôvody spočívajúce vo vis 

maior. Za vis maior sa považuje nepredvídateľná mimoriadna udalosť nezávislá od vôle 

Dodávateľa, ktorá bude brániť Dodávateľovi v dodržiavaní povinnosti podľa prvej vety tohto 

bodu článku Rámcovej dohody, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Dodávateľ túto 

prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto 

prekážku predvídal alebo mohol predvídať, a to najmä, ale nielen ionizujúce žiarenie, 

rádioaktívna kontaminácia, vojna, invázia, cudzie nepriateľské akty, občianska vzbura, revolúcia, 

vojenská alebo uzurpačná moc, blokácia, prírodné katastrofy, konfiškácia a znárodnenie. Pod 

pojmom vis maior sa nerozumie výpadok elektrickej energie a ostatných druhov energií, krízové 

situácie, dopravný kolaps, zlyhania zo strany prípadných subdodávateľov, zhabanie alebo 

zničenie  na základe príkazu alebo pri výkone príkazu štátnych alebo miestnych orgánov.  

V prípade vis maior je Dodávateľ povinný Objednávateľa informovať v tej istej lehote stanovenej 

vo výzve na predkladanie ponúk a hodnoverným spôsobom tieto dôvody Objednávateľovi 

preukázať. V prípade, ak Dodávateľ nepredloží Ponuku podľa tohto článku Rámcovej dohody a 

súčasne poruší povinnosť uvedenú v predchádzajúcej vete tohto bodu, je Objednávateľ 

oprávnený:   

(i) pri 1. (prvom) porušení vyššie uvedených povinností podľa tohto bodu zo strany 

Dodávateľa uplatniť voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške EUR 2 000 (dvetisíc 

eur), ktorú je Dodávateľ povinný zaplatiť;  

(ii) pri 2. (druhom) a každom ďalšom porušení povinností podľa tohto bodu zo strany 

Dodávateľa uplatniť voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške EUR 3 000 (tritisíc 

eur) ktorú je Dodávateľ povinný zaplatiť;  

(iii) pri 2. (druhom) a každom ďalšom porušení povinností podľa tohto bodu zo strany 

Dodávateľa odstúpiť od tejto Rámcovej dohody voči tomuto Dodávateľovi.  

 

OBSAH PONUKY 

6. Ponuka Dodávateľa vypracovaná podľa bodu 3 a nasl. tohto článku Rámcovej dohody musí 

obsahovať najmä (i) výslovný súhlas s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie 

ponúk a (ii) jednotkovú cenu v EUR bez DPH na 1 000 ks stieracích žrebov, ktorá bude nižšia, 

maximálne rovná jednotkovej cene uvedenej v Prílohe č. 1 k Rámcovej dohode. 

 

KRITÉRIUM PRE URČENIE VÍŤAZNEJ PONUKY A VYHODNOTENIE PONÚK 

7. Rozhodným kritériom pre určenie víťaznej Ponuky v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní 

je najnižšia cena; Objednávateľ pri vyhodnotení Ponúk postupuje v súlade so Zákonom 

o verejnom obstarávaní; o výsledku vyhodnotenia informuje Dodávateľov. Pri predkladaní Ponúk 

po opätovnom otvorení súťaže výzvou na predkladanie ponúk so zadaním konkrétnej Zákazky je 

Dodávateľ viazaný cenou uvedenou vo svojej cenovej ponuke predloženej v procese verejného 

obstarávania a opätovného otvorenia súťaže podľa tohto článku Rámcovej dohody ako cenou 

pevnou. 
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ZRUŠENIE OPÄTOVNE OTVORENEJ SÚŤAŽE 

8. Opätovné otvorenie súťaže podľa tohto článku Rámcovej dohody nezaväzuje Objednávateľa 

uzavrieť Čiastkovú zmluvu (na časť Zákazky) v rámci príslušného opätovného otvorenia súťaže. 

Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ si vyhradzuje právo zrušiť opätovne otvorenú 

súťaž pri každej časti Zákazky aj bez uvedenia dôvodu; akékoľvek náklady súvisiace s účasťou 

na opätovnom otvorení súťaže podľa tohto článku Rámcovej dohody v plnom rozsahu znáša 

dotknutý Dodávateľ. 

 

 

ČLÁNOK 5 

ODPLATA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že predpokladaná hodnota Zákazky podľa tejto Rámcovej 

dohody je určená vo výške 6 000 000,00 EUR (šesť miliónov eur) bez dane z pridanej hodnoty 

(ďalej aj len ako “Odplata“). K Odplate bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty podľa 

príslušných právnych predpisov platných a účinných v čase dodania. 

 

2. Výška Odplaty za plnenie predmetu Zákazky na základe Objednávky vyplýva z príslušnej 

Ponuky Vybraného dodávateľa a na ňu nadväzujúcej Čiastkovej zmluvy. 

 

3. Dodávateľ vyhlasuje a zaručuje sa, že výška Odplaty za plnenie predmetu Zákazky na základe 

Čiastkovej zmluvy bude zahŕňať akékoľvek a všetky náklady, poplatky, clo, dane (okrem dane z 

pridanej hodnoty), výdavky a akékoľvek iné plnenia a náhrady spojené s plnením predmetu 

Zákazky, resp. jej časti, vrátane zhotovenia a dodania Produktov, a to najmä, ale nielen s 

predbežnou tlačou, vytvorením a vývojom (vrátane tvorby výtvarnej časti, symbolov, názvov, 

návrhov, obrázkov, vizuálnych zobrazení, interpretácií, grafiky, nákresov, fotografií, údajov, 

prvkov okamžitej lotérie, zložiek a schém okamžitej lotérie), nákladov na tlač, dopravu do 

miesta určenia a výrobných nákladov akéhokoľvek softvéru a algoritmov s tým spojených, ako 

aj vysporiadania prípadných práv duševného vlastníctva k predmetom duševného vlastníctva 

obsiahnutým v Produktoch a odplaty za poskytnutie licenčných práv na používanie diel 

obsiahnutých v Produktoch podľa Čiastkovej zmluvy; jednotková cena Produktu je určená na 

základe postupu uvedeného v článku 4 tejto Rámcovej dohody.  

 

 

ČLÁNOK 6 

VYHLÁSENIA A ZÁRUKY 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé na uzatvorenie tejto Rámcovej 

dohody a plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Rámcovej dohody a táto Rámcová dohoda 

zakladá ich zákonný a platný záväzok, vymožiteľný voči nim v súlade s ustanoveniami 

Rámcovej dohody. 
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2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa neuskutočnili žiadne úkony a neprebiehajú žiadne konania pred 

akýmkoľvek súdom, rozhodcovským súdom alebo rozhodcom, štátnym alebo iným orgánom 

verejnej správy, ktoré by mohli ovplyvniť zákonnosť, platnosť alebo vymožiteľnosť tejto 

Rámcovej dohody vo vzťahu ku Zmluvným stranám alebo ich schopnosti splniť si svoje záväzky 

vyplývajúce z tejto Rámcovej dohody a podľa vedomosti Zmluvných strán sa žiadne takéto úkony 

nepripravujú. 

 

3. Dodávateľ (každý samostatne) vyhlasuje a zaručuje sa, že: 

(i) ním používaný systém jedinečných čiarových kódov na overovanie a validáciu výhernosti 

každého jednotlivého Produktu je kompatibilný so systémom pre predaj a overovanie 

žrebov okamžitých lotérií; 

(ii) v prípade, ak je Dodávateľ zároveň členom Skupiny dodávateľov, vzťahujú sa práva a 

povinnosti Dodávateľa podľa tejto Rámcovej zmluvy spoločne a nerozdielne na všetkých 

členov Skupiny dodávateľov ako Dodávateľa podľa tejto Rámcovej dohody, a teda 

Dodávateľ ako člen Skupiny dodávateľov je zaviazaný spoločne a nerozdielne 

s ostatnými členmi Skupiny dodávateľov za záväzky Skupiny dodávateľov voči 

Objednávateľovi a Objednávateľ je oprávnený požadovať plnenie, ktoré má poskytnúť 

Skupina dodávateľov, od ktoréhokoľvek člena Skupiny dodávateľov;  

(iii) v prípade, ak v súťažnej ponuke predloženej Dodávateľom na predmet Zákazky podľa 

tejto Rámcovej dohody Dodávateľ využil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 

odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, poskytne takáto osoba ako 

ručiteľ ručenie v súlade s § 303 a nasl. Obchodného zákonníka; vzor vyhlásenia ručiteľa 

je prílohou č. 4 tejto Rámcovej dohody;   

(iv) povinnosti vyplývajúce mu z tejto Rámcovej dohody uskutoční sám, ak z tejto Rámcovej 

dohody nevyplýva inak alebo ak Zákon o verejnom obstarávaní neumožňuje inak; 

(v) nie je v likvidácii ani nebolo rozhodnuté o jeho zrušení; 

(vi) nie je v kríze a ani mu kríza nehrozí podľa Obchodného zákonníka a nie je v úpadku 

podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení a ani mu úpadok nehrozí; 

(vii) riadne si plnil a plní všetky svoje zákonné povinnosti, a to najmä, ale nielen, v oblastí 

daní, odvodov a poistenia; 

(viii) nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok alebo povolenie reštrukturalizácie 

a takýto návrh sa podľa jeho vedomostí ani nepripravuje; 

(ix) nie je voči nemu vedené žiadne exekučné konanie; 

(x) neexistuje žiadna iná skutočnosť, ktorá by mohla mať nepriaznivý vplyv na plnenie 

povinností Dodávateľa uvedených v tejto Rámcovej dohode v takej akosti (kvalite), ktoré 

by ohrozilo plnenie podľa tejto Rámcovej dohody riadne a včas, s odbornou 

starostlivosťou a v súlade s poctivým obchodným stykom; 

(xi) neexistuje a ani nie je žiadny dôvod predpokladať existenciu dôvodu na zrušenie 

registrácie Dodávateľa pre daň z pridanej hodnoty podľa Zákona o DPH; 

(xii) mu nebolo uložené ochranné opatrenie zhabania majetku alebo trest prepadnutia majetku; 

(xiii) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani prokurista  a ani člen 

dozornej rady právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania 

finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, 

za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný 

čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin 

terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme a za trestný čin obchodovania s ľuďmi; 
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(xiv) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani prokurista a ani člen 

dozornej rady právoplatne odsúdený za akýkoľvek úmyselný trestný čin alebo trestný čin, 

ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie vo verejnom 

obstarávaní alebo vo verejnej dražbe; 

(xv) nebolo začaté reštrukturalizačné konanie ani nepoveril správcu vypracovaním 

reštrukturalizačného posudku a ani nedal svojmu veriteľovi súhlas na vypracovanie 

reštrukturalizačného posudku správcom;  

(xvi) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na 

starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu;  

(xvii) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu;  

(xviii) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 (troch) rokoch závažného porušenia profesijných 

povinností, ktoré možno preukázať a povinností v oblasti ochrany životného prostredia, 

pracovného práva alebo práva sociálneho zabezpečenia podľa osobitných predpisov, za 

ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktorú možno preukázať;  

(xix) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu; 

(xx) sa nesnažil a ani sa nebude snažiť o získanie žiadnej finančnej alebo hmotnej výhody v 

prospech alebo od niekoho, ani ju neudelil a ani neudelí, nevyhľadával a ani nevyhľadá či 

neprijal a ani neprijme, ak by bola takáto výhoda založená na nezákonnom postupe alebo 

korupcii, či už priamo alebo nepriamo, a predstavovala by stimul alebo odmenu spojenú s 

plnením podľa tejto Rámcovej dohody.  

 

4. Vyhlásenia a záruky uvedené v tomto článku sú pravdivé a presné vo všetkých podstatných 

aspektoch, nie sú v žiadnom podstatnom a významnom ohľade zavádzajúce a neopomínajú 

uviesť žiadnu podstatnú skutočnosť a považujú za opakované a trvajúce počas celej doby 

platnosti a účinnosti tejto Rámcovej dohody.  

 

5. Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti alebo jej 

zmene, ktorá má vplyv na pravdivosť ktoréhokoľvek z vyhlásení uvedených v tomto článku 

Rámcovej dohody, a to bez zbytočného odkladu. 

 

6. Akákoľvek nepravdivosť alebo porušenie akéhokoľvek vyhlásenia alebo záväzku Dodávateľa 

uvedeného v tomto článku tejto Rámcovej dohody sa považuje za podstatné porušenie tejto 

Rámcovej dohody a zakladá právo na odstúpenie od tejto Rámcovej dohody zo strany 

Objednávateľa; nárok Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý. Tým nie je 

dotknutá možnosť Objednávateľa odstúpiť od tejto Rámcovej dohody v prípadoch predvídaných 

príslušnými právnymi predpismi alebo touto Rámcovou dohodou.  

 

7. Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo 

výške 5 000 EUR (päťtisíc eur) v prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Dodávateľa uvedené v 

bodoch 1 až 3 tohto článku Rámcovej dohody preukáže ako úplne alebo čiastočne nepravdivé; 

ustanovenia bodu 10 tohto článku Rámcovej dohody tým nie sú dotknuté. Objednávateľ je 

oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej nepravdivosťou ktoréhokoľvek z vyhlásení 

Dodávateľa uvedených v bode 1 až 3 tohto článku Rámcovej dohody; rovnako je Objednávateľ 

oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu. 
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8. Dodávateľ ďalej vyhlasuje, že si riadne a včas plní, a počas trvania tejto Rámcovej dohody sa 

zaväzuje riadne a včas plniť, svoje povinnosti vyplývajúce zo Zákona o registri partnerov, 

najmä sa zaväzuje zabezpečiť aktuálne, úplné, správne a pravdivé údaje zapisované v Registri 

partnerov prostredníctvom oprávnenej osoby, a zároveň sa zaväzuje bez zbytočného odkladu 

písomne informovať Objednávateľa o tom, že: 

(i) bol vymazaný z Registra partnerov; 

(ii) nastala akákoľvek zmena akéhokoľvek údaju zapísaného v Registri partnerov; 

(iii) nastala skutočnosť, ktorá vedie alebo môže viesť k jeho výmazu z Registra partnerov 

podľa § 13 ods. 2 Zákona o registri partnerov; 

(iv) po dobu dlhšiu ako 30 (tridsať) dní nemá v Registri partnerov vedenom v zmysle Zákona 

o registri partnerov zapísanú oprávnenú osobu. 

 

V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Dodávateľa uvedenej v tomto bode tohto článku 

Rámcovej dohody je Objednávateľ oprávnený od tejto Rámcovej dohody odstúpiť; tým nie sú 

dotknuté práva Objednávateľa odstúpiť od tejto Rámcovej dohody a/alebo neplniť podľa tejto 

Rámcovej dohody podľa § 15 Zákona o registri partnerov. V prípade porušenia povinnosti 

podľa tohto bodu článku Rámcovej dohody sa Dodávateľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na 

základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 2 000 EUR (dvetisíc eur); tým nie je dotknuté 

právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody v plnej výške.   

 

9. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí spĺňajú definíciu partnera verejného 

sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov, ktorí budú subdodávateľmi 

pre plnenie poskytované na základe tejto Rámcovej dohody, resp. Čiastkovej zmluvy, zabezpečili 

svoju registráciu ako partner verejného sektora a túto registráciu udržiavali v platnosti počas 

trvania tejto Rámcovej dohody, resp. plnenia Čiastkovej zmluvy. Porušenie povinnosti podľa 

predchádzajúcej vety zo strany Dodávateľa sa považuje za podstatné porušenie tejto Rámcovej 

dohody a Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Rámcovej dohody. V prípade porušenia 

povinnosti podľa prvej vety tohto bodu článku sa Dodávateľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na 

základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 2 000 EUR (dvetisíc eur). Za účelom kontroly 

splnenia povinnosti podľa prvej vety tohto bodu článku je Objednávateľ oprávnený požadovať od 

Dodávateľa predloženie všetkých zmlúv a súvisiacich dokumentov so subdodávateľmi; Dodávateľ 

je povinný takejto požiadavke Objednávateľa vyhovieť v lehote uvedenej vo výzve 

Objednávateľa; v prípade, ak Dodávateľ tejto výzve nevyhovie, má sa za to, že povinnosť podľa 

prvej vety tohto bodu tohto článku bola porušená; druhá a tretia veta tohto bodu tohto článku 

platia rovnako. 

 

10. Objednávateľ sa v plnom rozsahu spolieha na vyhlásenia a záruky uvedené najmä v tomto 

článku tejto Rámcovej dohody a osobitne nepreveruje ich úplnosť a pravdivosť. Dodávateľ 

žiada Objednávateľa, aby sa spoľahol na vyhlásenia a záruky uvedené najmä v tomto článku 

tejto Rámcovej dohody a uzatvoril s ním túto Rámcovú dohodu. Dodávateľ súčasne berie na 

vedomie, že Objednávateľ sa spolieha a bude spoliehať na vyhlásenia a záruky obsiahnuté 

v tejto Rámcovej dohode. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje odškodniť Objednávateľa v prípade, 

ak bude Objednávateľ zaviazaný uhradiť tretej osobe akúkoľvek škodu, zmluvnú pokutu alebo 

inú sankciu, ktorej dôvod spočíva v nepravdivosti akéhokoľvek z vyhlásení uvedeného v tejto 

Rámcovej dohode, pričom Objednávateľ tento sľub odškodnenia prijíma. 
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ČLÁNOK 7 

DORUČOVANIE 

 

1. Akékoľvek oznámenia, a ostatná nevyhnutná alebo dobrovoľná korešpondencia, uskutočnená v 

súlade s touto Rámcovou dohodou (ďalej aj len ako “Oznámenia“), bude vykonaná v písomnej 

podobe. 

 

2. Všetky písomnosti týkajúce sa zmeny alebo zániku tejto Rámcovej dohody alebo písomnosti, 

ktorých písomnú formu vyžaduje príslušný právny predpis, si budú Zmluvné strany doručovať 

na adresu sídla Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Rámcovej dohody, resp. zapísanú v 

obchodnom registri prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky, osobne alebo kuriérom. Za 

deň doručenia písomností uvedených v predchádzajúcej vete sa považuje deň ich prevzatia 

Zmluvnou stranou; za deň doručenia sa považuje aj deň, v ktorý dotknutá Zmluvná strana 

odmietne písomnosť prevziať alebo deň, v ktorý sa nedoručená zásielka vrátila odosielajúcej 

strane, a to aj v prípade, ak sa dotknutá Zmluvná strana o jej doručovaní nedozvedela. Ostatné 

Oznámenia môžu byť doručované použitím kontaktných údajov uvedených pri určení 

Zmluvných strán alebo písomne oznámených Zmluvnou stranou nasledovne:  

(i) osobne, pričom za doručené budú považované dňom potvrdenia doručenia adresátom 

alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky; 

(ii) kuriérom, pričom za doručené budú považované dňom potvrdenia doručenia adresátom 

alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky; 

(iii) doporučenou poštou, pričom za doručené budú považované dňom potvrdenia doručenia 

adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky; 

(iv) faxom, pričom za doručené budú považované dňom potvrdenia prenosu faxovej správy; 

(v) e-mailom, potvrdením odoslania e-mailovej správy. V prípade, ak adresát nepotvrdí 

doručenie e-mailovej správy, považuje sa e-mailová správa doručená 3. (tretí) pracovný 

deň po odoslaní správy odosielateľom. 

 

3. V prípade akýchkoľvek pochybností o doručení Oznámenia podľa bodu 2 (iii) tohto článku 

Rámcovej dohody sa Oznámenie bude považovať za doručené uplynutím odbernej lehoty pre 

vyzdvihnutie Oznámenia u poštového prepravcu Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska 

cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, ak z kogentných ustanovení všeobecne 

záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. 

 

 

ČLÁNOK 8 

TRVANIE A ZÁNIK RÁMCOVEJ DOHODY 

 

1. Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 (štyridsaťosem) mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti tejto Rámcovej dohody; tým nie je dotknuté plnenie na základe 

Čiastkovej zmluvy, ktorá bola uzatvorená v lehote podľa tejto vety. 

 

2. Táto Rámcová dohoda môže zaniknúť (medzi Objednávateľom a každým Dodávateľom 

samostatne) na základe nasledovných dôvodov: 

(i) uplynutím doby podľa bodu 1 tohto článku Rámcovej dohody;  

(ii) odstúpením od Rámcovej dohody podľa bodu 3 tohto článku Rámcovej dohody; alebo 

(iii) nemožnosťou plnenia podľa bodu 7 tohto článku Rámcovej dohody, ak nie je uvedené 
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v tejto Rámcovej dohode inak; alebo 

(iv) dohodou podľa bodu 8 tohto článku Rámcovej dohody; alebo 

(v) zánikom ktorejkoľvek Zmluvnej strany bez právneho nástupcu; alebo 

(vi) výpoveďou podľa bodu 9 tohto článku Rámcovej dohody. 

  

3. Objednávateľ je oprávnený od tejto Rámcovej dohody odstúpiť výlučne iba v prípade, ak mu to 

výslovne umožňuje táto Rámcová dohoda, alebo ak: 

(i) ktorékoľvek vyhlásenie a/alebo záruka Dodávateľa uvedená v tejto Rámcovej dohode sa 

preukáže ako nepravdivá, nesprávna, klamlivá alebo zavádzajúca, a to či už úplne alebo 

čiastočne; alebo 

(ii) Dodávateľ je v úpadku, alebo mu preukázateľne úpadok hrozí; alebo 

(iii) Dodávateľ nesplní svoju povinnosť poskytnúť plnenie podľa Čiastkovej zmluvy riadne 

a včas, najmä, ale nielen, ak Dodávateľom dodané plnenie má vady alebo nemá 

požadovanú akosť (kvalitu) a Objednávateľ zároveň odstúpil od Čiastkovej zmluvy; alebo 

(iv) ak tak ustanovuje Čiastková zmluva, ktorej vzor tvorí prílohu č. 2 tejto Rámcovej 

dohody; alebo 

(v) ak tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis. 

 

4. Dodávateľ je oprávnený od tejto Rámcovej dohody odstúpiť iba v prípade, ak mu to výslovne 

umožňuje táto Rámcová zmluva, alebo ak je Objednávateľ v úpadku alebo mu preukázateľne 

úpadok hrozí. 

 

5. Oznámenie o odstúpení od Rámcovej dohody musí mať písomnú formu a musí byť doručené 

dotknutej Zmluvnej strane v zmysle tejto Rámcovej dohody. Rámcová dohoda zaniká dňom 

doručenia oznámenia o odstúpení od Rámcovej dohody, ak v oznámení nie je uvedený neskorší 

deň. Zánikom Rámcovej dohody nie je dotknutá Čiastková zmluva, ak v oznámení o odstúpení 

podľa prvej vety tohto bodu článku nie je uvedené inak. 

 

6. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odstúpenie od Čiastkovej zmluvy nemá vplyv 

na platnosť a účinnosť Rámcovej dohody,  ak Objednávateľ zároveň neodstúpil z dôvodov 

predvídaných touto Zmluvou alebo Čiastkovou zmluvou aj od tejto Rámcovej dohody. 

 

7. Za nemožnosť plnenia podľa bodu 2 (iii) tohto článku Rámcovej dohody sa považuje, ak niektorá 

zo Zmluvných strán svoj záväzok nemôže splniť v dôsledku zmeny právnych predpisov, ktoré 

zakazujú alebo podstatne obmedzujú činnosť, ku ktorej sa touto Rámcovou dohodou zaviazala 

alebo vyžadujú osobitné povolenie, o ktoré Zmluvná strana neúspešne usilovala, prípadne vedú ku 

zmene podmienok, v dôsledku ktorých dochádza k sťaženiu plnenia záväzku Zmluvnej strany 

podľa tejto Rámcovej dohody, prípadne umožňujú plniť len pri neprijateľne zvýšenom úsilí alebo 

pri neprijateľnom zvýšení nákladov, s ktorými sa v dobe uzavretia tejto Rámcovej dohody 

nepočítalo a ani nebolo možné takéto náklady v čase uzatvorenia tejto Rámcovej dohody 

predpokladať. V takom prípade Rámcová dohoda zaniká dňom doručenia písomného oznámenia 

dotknutej Zmluvnej strane. 

 

8. Dohoda podľa bodu 2 (iv) tohto článku Rámcovej dohody sa uzatvára v písomnej forme. Za deň 

zániku tejto Rámcovej dohody sa považuje deň určený Zmluvnými stranami v dohode; tým nie 

je dotknutá Čiastková zmluva, ak z uzatvorenej dohody nevyplýva inak. 
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9. Objednávateľ je oprávnený túto Rámcovú dohodu vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu 

s výpovednou lehotou 3 (tri) mesiace, ktorá začína plynúť 1. (prvým) dňom kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď Dodávateľovi doručená. 

 

10. Ak dôjde k zániku platnosti a účinnosti tejto Rámovej dohody, Zmluvné strany sú si povinné 

vzájomne predložiť všetky písomné alebo iné podklady a materiály, ktoré nadobudli na základe 

vzájomnej spolupráce podľa tejto Rámovej dohody, a to bez zbytočného odkladu; tým nie je 

dotknutá Čiastková zmluva, ak z povahy veci nevyplýva inak. 

 

11. Zánik platnosti a účinnosti tejto Rámovej dohody z akéhokoľvek dôvodu a/alebo zrušenie 

Rámovej dohody sa v žiadnom rozsahu nedotkne ustanovení, z ktorých obsahu vyplýva, že 

majú vyvolávať právne účinky aj v prípade takéhoto zániku alebo ak to výslovne vyplýva z 

príslušných právnych predpisov. 

 

12. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že zánik tejto Rámcovej dohody vo vzťahu ku 

ktorémukoľvek z Dodávateľov nemá vplyv na platnosť a účinnosť tejto Rámcovej dohody vo 

vzťahu k ostávajúcim Dodávateľom. 

 

 

ČLÁNOK 9 

DÔVERNÉ INFORMÁCIE 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že za účelom ochrany dôverných informácií uzatvárajú dohodu o 

mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií, ktorá je prílohou č. 3 tejto Rámcovej dohody; 

povinnosťou mlčanlivosti nie sú dotknuté povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z kogentných 

ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.   

 

2. V prípade, ak Dodávateľ má v úmysle alebo má povinnosť dôvernú informáciu sprístupniť, je 

povinný o tom vopred a bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa. 

 

3. Objednávateľ považuje za obchodné tajomstvo: -. 

 

4. Dodávateľ považuje za obchodné tajomstvo: -. 

 

5. Dodávateľ 2 považuje za obchodné tajomstvo: [●].- NEAPLIKUJE SA 

 

6. Dodávateľ 3 považuje za obchodné tajomstvo: [●].- NEAPLIKUJE SA 

 

7. Dodávateľ 4 považuje za obchodné tajomstvo: [●].- NEAPLIKUJE SA 

 

8. Dodávateľ 5 považuje za obchodné tajomstvo: [●].- NEAPLIKUJE SA 
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ČLÁNOK 10 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto Rámcová dohoda sa stáva platnou dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami; účinnosť 

nadobúda v deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

 

2. V tejto Rámcovej dohode je zahrnutá celá dohoda medzi Zmluvnými stranami, týkajúca sa 

predmetu tejto Rámcovej dohody. Rámcová dohoda nahrádza akékoľvek doterajšie ponuky, 

korešpondenciu, vyrozumenia a/alebo dohody uskutočnené a/alebo uzatvorené medzi 

Objednávateľom a Dodávateľom, či už v písomnej alebo ústnej podobe.  

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré za nich túto Rámcovú dohodu podpisujú, sú plne 

oprávnené a spôsobilé na takéto konanie, ktoré platne a účinne zaväzuje tú Zmluvnú stranu, za 

ktorú tieto osoby konajú. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Rámcová dohoda je uzatvorená v súlade s právnym poriadkom 

Slovenskej republiky a žiadna jej časť neporušuje žiadne práva a oprávnené záujmy tretích osôb. 

Zodpovednostné vzťahy, vrátane záruky za akosť, podľa tejto Rámcovej dohody sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody sú jej prílohy, a to  

(i) príloha č. 1: špecifikácia Produktov (stieracích žrebov) a cena za Produkty (stieracie žreby) 

podľa typu Produktov  

(ii) príloha č. 2: vzor: zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb pre oblasť stieracích žrebov 

(iii) príloha č. 3: dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií 

(iv) príloha č. 4: vzor vyhlásenia ručiteľa – NEAPLIKUJE SA 

(v) príloha č. 5: primeraný dôkaz Dodávateľa o tlači žrebov na ekologickom papieri – 

špecifikácia typu papiera: 10 ptCS1+ štandard, 10 pt foil, 10 pt C1S Holographic) – 

označenie prílohy špecifikované po jej predložení zo strany Dodávateľa 1 

(vi) príloha č. 6: primeraný dôkaz Dodávateľa 2 o tlači žrebov na ekologickom papieri – 

špecifikácia typu papiera: 10 ptCS1+ štandard, 10 pt foil, 10 pt C1S Holographic) – 

označenie prílohy špecifikované po jej predložení zo strany Dodávateľa 2 -  

NEAPLIKUJE SA 

(vii) príloha č. 7: primeraný dôkaz Dodávateľa 3 o tlači žrebov na ekologickom papieri – 

špecifikácia typu papiera: 10 ptCS1+ štandard, 10 pt foil, 10 pt C1S Holographic) – 

označenie prílohy špecifikované po jej predložení zo strany Dodávateľa 3 - NEAPLIKUJE 

SA 

(viii) príloha č. 8: primeraný dôkaz Dodávateľa 4 o tlači žrebov na ekologickom papieri – 

špecifikácia typu papiera: 10 ptCS1+ štandard, 10 pt foil, 10 pt C1S Holographic) – 

označenie prílohy špecifikované po jej predložení zo strany Dodávateľa 4 - NEAPLIKUJE 

SA 

(ix) príloha č. 9: primeraný dôkaz Dodávateľa 5 o tlači žrebov na ekologickom papieri – 

špecifikácia typu papiera: 10 ptCS1+ štandard, 10 pt foil, 10 pt C1S Holographic) – 

označenie prílohy špecifikované po jej predložení zo strany Dodávateľa 5 - NEAPLIKUJE 

SA 

V prípade rozporov medzi znením akejkoľvek prílohy a textu Rámcovej dohody má prednosť text 

Rámcovej dohody. 
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6. Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v 4 (štyroch) vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží 2 (dve) 

vyhotovenia a Dodávateľ obdrží 2 (dve) vyhotovenia. 

 

7. Túto Rámcovú dohodu je možné meniť a/alebo dopĺňať výlučne v súlade s § 18 Zákona 

o verejnom obstarávaní a iba v písomnej podobe, a to vo forme dodatkov odsúhlasených oboma 

Zmluvnými stranami. 

 

8. Každé ustanovenie tejto Rámcovej dohody sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a 

platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Rámcovej 

dohody bolo podľa platných právnych predpisov neplatné, ostatné ustanovenia tejto Rámcovej 

dohody budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto neplatnosti 

budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto 

Rámcovej dohody tak, aby neplatné ustanovenie bolo nahradené ustanovením potrebným na 

realizáciu zámeru neplatného ustanovenia. V prípade, ak medzi Zmluvnými stranami nedôjde k 

dohode, na nahradenie neplatného ustanovenia tejto Rámcovej dohody sa použijú iné ustanovenia 

tejto Rámcovej dohody alebo ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú obsahu a účelu neplatného ustanovenia.  

 

9. Akékoľvek spory alebo nezhody vyplývajúce z tejto Rámcovej dohody alebo v spojení s ňou 

alebo porušenie alebo neplatnosť tejto Rámcovej dohody, ako aj plnenia Čiastkovej zmluvy (ďalej 

aj len ako “Spor“) sa vyriešia a s konečnou platnosťou sa o nich rozhodne tak, ako to určuje tento 

článok. Zmluvné strany sa v dobrej viere pokúsia vyriešiť akýkoľvek Spor rokovaním bez toho, 

aby sa uchýlili k súdnemu konaniu. V prípade Sporu je každá Zmluvná strana povinná doručiť 

dotknutej Zmluvnej strane písomné oznámenie (ďalej aj len ako “Oznámenie o spore“), v ktorom 

navrhne, aby sa Zmluvné strany pokúsili vyriešiť Spor rokovaním. Ak sa Spor do 30 (tridsiatich) 

kalendárnych dní od doručenia Oznámenia o spore nevyrieši, Spor sa na písomný návrh jednej zo 

Zmluvných strán predloží súdu, ktorým bude všeobecný súd tej Zmluvnej strany, proti ktorej 

návrh smeruje, ak ďalej nie je dohodnuté inak. 

 

10. Ak je v tejto Rámcovej dohody použitý definovaný pojem, bude mať takýto pojem význam, ktorý 

mu je priradený v príslušnej definícii. Ak z kontextu nevyplýva inak, v tejto Rámcovej dohode: 

(i) každý odkaz na osobu (vrátane Zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj 

postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo 

nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade s touto Rámcovou dohodou, tej Zmluvnej 

strany, do práv alebo povinností ktorej vstúpili; 

(ii) každý definovaný pojem sa aplikuje na každý príslušný pojem v jednotnom ako aj 

množnom čísle ako aj akomkoľvek gramatickom tvare; 

(iii) každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov 

a iných zmien, vrátane novácií. 

 

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dojednané v tejto Rámcovej dohode 

považujú za platne dojednané, primerané hodnote zabezpečovanej povinnosti a v súlade s 

poctivým obchodným stykom. 
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12. Ktorákoľvek Zmluvná strana sa môže vzdať ktoréhokoľvek zo svojich práv vyplývajúcich z tejto 

Rámcovej dohody (tak permanentne ako aj dočasne, tak úplne ako aj z časti a tak nepodmienene 

alebo za predpokladu splnenia jednej alebo viacerých podmienok) písomným oznámením 

doručeným dotknutej Zmluvnej strane. Nevykonanie úkonu smerujúceho k výkonu práva sa 

nepovažuje za vzdanie sa práva. 

 

13. Táto Rámcová dohoda a právny vzťah ňou založený sa riadi právnym poriadkom Slovenskej 

republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka; toto ustanovenie sa 

považuje za voľbu práva Slovenskej republiky v zmysle príslušných nariadení, resp. zákona č. 

97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v platnom znení. Zmluvné strany 

sa však dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu 

Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho 

použitie mohlo meniť význam alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Rámcovej dohody. 

Zmluvné strany sa zároveň v súlade s príslušnými nariadeniami, resp. ustanoveniami zákona č. 

97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v platnom znení dohodli, že na 

prejednanie sporov súvisiacich s touto Rámcovou dohodou ako aj Čiastkovou zmluvou je vecne 

a miestne príslušný Okresný súd Bratislava III, ak z kogentných ustanovení všeobecne záväzných 

právnych predpisov nevyplýva inak. 

 

14. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a 

vyhlasujú, že táto Rámcová dohoda vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebola 

uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali. 

 

 

 

V Bratislave dňa ___.___.2018   V Bratislave dňa ___.___.2018 

Za Objednávateľa    Za Dodávateľa  

 

 

 

 

...................................................   ......................................................... 

Ing. Ján Barczi  Joseph S. Gendron 

predseda predstavenstva    Chief Operating Officer - Lottery 

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. IGT Global Solutions Corporation   

      V zastúpení 

      Miroslav Krajcovic 

IGT Slovakia 

na základe plnomocenstva  

.................................................  

Mgr. Martin Bohoš   

člen predstavenstva    

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 
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V .......................... dňa __.__.2017 V .......................... dňa __.__.2017 

Za Dodávateľa 2 - NEAPLIKUJE SA Za Dodávateľa 3 - NEAPLIKUJE SA 

 

 

 

...................................................   ......................................................... 

[●] [●] 

[●] [●] 

[●] [●] 

 

 

V .......................... dňa __.__.2017 V .......................... dňa __.__.2017 

Za Dodávateľa 4 - NEAPLIKUJE SA Za Dodávateľa 5 - NEAPLIKUJE SA 

 

 

 

...................................................   ......................................................... 

[●] [●] 

[●] [●] 

[●]      [●] 



Príloha č. 1: Špecifikácia Produktov (stieracích žrebov) a Cena za Produkty (stieracie žreby) podľa typu Produktov

rozmery žrebov v inch

počet žrebov v balíčku

množstvo žrebov v emisii

350 000 92,8211€       94,1734€       100,1597€     101,5120€     102,1998€     103,5521€     109,3040€     107,9517€     112,6217€     111,2694€     123,7593€     122,4070€     137,8847€     136,5324€     479,4728€     477,9595€     163,4606€     162,1083€     241,1262€     239,7738€     274,2131€     272,6998€     165,5427€     166,8951€     404,8196€    406,3329€   

500 000  €      66,8677  €      68,2200 70,4901€       71,8424€       72,1781€       73,5305€       78,0000€       77,1500€       82,8000€       81,4500€       92,7459€       91,3936€       100,0194€     98,6670€       425,3333€     423,8200€     116,4870€     115,1347€     179,6557€     178,3034€     205,2020€     203,6887€     124,4500€     125,8024€     358,9387€    360,4520€   

600 000  €      56,7827  €      58,1350 67,9529€       69,3052€       70,5554€       71,9077€       73,9272€       72,5748€       76,6859€       75,3336€       88,5774€       87,2250€       97,0591€       95,7068€       383,6905€     382,1772€     113,4031€     112,0507€     177,1487€     175,7964€     203,2822€     201,7689€     117,9264€     119,2787€     323,6481€    325,1614€   

1 000 000  €      37,7209  €      39,0732 41,8500€       42,3400€       43,4542€       44,8065€       50,0097€       48,6574€       53,5567€       52,2044€       69,2103€       67,8580€       73,3595€       72,0072€       360,7035€     359,1901€     86,3221€       84,9698€       140,4977€     139,1453€     194,4383€     192,9250€     98,1547€       99,5070€       304,1676€    305,6809€   

1 250 000  €      31,8505  €      33,2028 35,7435€       37,0958€       41,4894€       42,8417€       48,1809€       46,8286€       51,8812€       50,5289€       66,8800€       65,5277€       71,1624€       69,8101€       344,8499€     343,3366€     83,5529€       82,2006€       136,6931€     135,3408€     184,8896€     183,3763€     93,1202€       94,4725€       290,7324€    292,2457€   

1 500 000  €      28,3046  €      29,6569 31,9875€       33,3398€       36,3908€       37,7431€       43,0816€       41,7293€       45,2774€       43,9250€       58,8108€       57,4585€       63,1852€       61,8329€       333,7698€     332,2565€     76,9743€       75,6220€       133,4212€     132,0688€     183,2930€     181,7797€     89,1346€       90,4869€       281,3425€    282,8558€   

2 000 000  €      25,0048  €      26,3572 27,7694€       29,1217€       32,8725€       34,2249€       36,6798€       35,3274€       43,1611€       41,8087€       49,8609€       48,5086€       57,7307€       56,3784€       319,9176€     318,4043€     69,6185€       68,2662€       112,4807€     111,1284€     174,2696€     172,7563€     85,8856€       87,2379€       269,6033€    271,1166€   

3 000 000  €      21,5408  €      22,8931 23,1008€       24,4532€       26,9730€       28,3254€       31,5926€       30,2403€       38,4872€       37,1348€       44,0331€       42,6807€       51,4086€       50,0563€       308,4524€     306,9391€     55,9933€       54,6409€       106,4190€     105,0667€     170,1041€     168,5908€     79,3895€       80,7418€       259,8870€    261,4003€   

3 500 000  €      20,1142  €      21,4666 21,8175€       23,1699€       24,5842€       25,9365€       30,6884€       29,3361€       37,7879€       36,4355€       42,7759€       41,4236€       48,5215€       47,1691€       297,0238€     295,5105€     55,0590€       53,7067€       105,4814€     104,1291€     163,0860€     161,5726€     75,6347€       76,9870€       250,2018€    251,7151€   

4 000 000  €      18,3399  €      19,6922 20,2282€       21,5805€       23,8015€       25,1539€       28,4077€       27,0554€       35,3420€       33,9897€       38,3520€       36,9996€       43,7973€       42,4450€       284,7742€     283,2609€     51,6993€       50,3470€       102,4278€     101,0754€     159,2759€     157,7626€     75,4773€       76,8297€       239,8208€    241,3341€   

5 000 000  €      16,8198  €      18,1722 18,5920€       19,9444€       21,7400€       23,0923€       26,0452€       24,6929€       29,2421€       27,8898€       34,4046€       33,0522€       39,3247€       37,9724€       267,4048€     265,8914€     48,5745€       47,2222€       98,1019€       96,7496€       149,1191€     147,6058€     72,9001€       74,2524€       225,1009€    226,6142€   

6 000 000  €      15,7963  €      17,1486 17,5861€       18,9385€       20,3452€       21,6976€       24,5022€       23,1499€       27,8274€       26,4751€       32,7706€       31,4183€       38,7257€       37,3733€       261,1201€     259,6068€     48,0257€       46,6734€       96,3930€       95,0407€       144,1485€     142,6352€     72,1724€       73,5247€       219,7749€    221,2882€   

7 000 000  €      14,9068  €      16,2591 16,4912€       17,8435€       19,1820€       20,5343€       23,2961€       21,9437€       26,7022€       25,3499€       31,4567€       30,1043€       37,0987€       35,7464€       255,2806€     253,7673€     46,4841€       45,1318€       93,5140€       92,1617€       139,4115€     137,8982€     70,8979€       72,2503€       214,8262€    216,3395€   

8 000 000  €      14,2039  €      15,5562 16,2279€       17,5802€       16,9260€       18,2783€       20,6878€       19,3355€       25,6174€       24,2651€       30,3591€       29,0067€       36,0193€       34,6670€       249,7944€     248,2811€     45,2423€       43,8899€       91,6834€       90,3310€       136,2994€     134,7861€     70,4832€       71,8356€       210,1768€    211,6901€   

9 000 000  €      13,7438  €      15,0961 15,6870€       17,0393€       15,1384€       16,4907€       19,9859€       18,6335€       25,0090€       23,6567€       29,7512€       28,3988€       35,9291€       34,5768€       244,2320€     242,7187€     45,0135€       43,6612€       89,9748€       88,6224€       131,3294€     129,8161€     70,3948€       71,7472€       205,4630€    206,9763€   

10 000 000  €      13,2099  €      14,5622 14,7854€       16,1378€       14,6229€       15,9752€       19,5166€       18,1643€       24,9369€       23,5846€       29,6430€       28,2907€       35,0954€       33,7431€       227,7585€     226,2452€     44,0858€       42,7335€       88,3764€       87,0241€       128,1869€     126,6736€     68,4383€       69,7906€       191,5024€    193,0157€   

15 000 000  €      10,6939  €      12,0463 13,3429€       14,6953€       13,6117€       14,9641€       18,2657€       16,9134€       23,3969€       22,0446€       27,8986€       26,5463€       33,7846€       32,4322€       224,1221€     222,6088€     44,0678€       42,7155€       87,4865€       86,1342€       127,3798€     125,8664€     68,0851€       69,4374€       188,4206€    189,9340€   

20 000 000  €         9,3254  €      10,6777 11,4030€       12,7554€       12,1633€       13,5157€       17,3521€       15,9998€       23,2683€       21,9160€       27,7782€       26,4258€       33,4240€       32,0716€       215,5952€     214,0819€     43,7238€       42,3715€       86,8554€       85,5031€       126,5727€     125,0593€     67,6163€       68,9686€       181,1945€    182,7078€   

typ papiera - 10 pt C1S foil 

rozmery žrebov v inch 6 x 4 8 x 4 8 x 6

počet žrebov v balíčku

množstvo žrebov v emisii

350 000  €     171,2880  €     204,5869  €     491,5729  €     521,6493  €     522,8956 

500 000 121,6566€     145,3366€     349,2572€     395,1184€     397,2371€     

600 000 111,0470€     138,5984€     333,2522€     391,0075€     393,1262€     

1 000 000 94,9967€       126,6062€     281,9550€     293,2323€     295,3509€     

1 500 000 93,3982€       111,7226€     269,2901€     280,1967€     282,3153€     

2 000 000 83,7920€       107,7919€     244,0164€     277,1580€     279,2766€     

typ papiera - 10 pt C1S Holographic

rozmery žrebov v inch 6 x 4 8 x 4 8 x 6

počet žrebov v balíčku

množstvo žrebov v emisii

350 000  €     231,3730  €     293,3259  €     591,2738  €     625,5044  €     626,7507 

500 000 175,7496€     217,4607€     518,7487€     571,6721€     573,7908€     

1 000 000 149,0898€     198,7302€     451,4465€     469,7860€     471,9046€     

1 500 000 147,4913€     187,6004€     438,7817€     456,7503€     458,8690€     

2 000 000 140,7003€     183,6697€     413,5079€     442,6851€     444,8037€     

Inštrukcia:

Do každej  bunky sa vyplní jednotková cena za 1000 ks.

Kritéruium na hodnotenie ponúk je najnižšia jednotková cena, jednotkovou cenou pre účely tejto súťaže sa rozumie cena za 1000 ks žrebov pre každú uvedenú emisiu. Podrobnosti k spôsobu hodnotenia sú uvedené v súťažných podkladoch.

8 x 6

25 50

12 x 8 (folded 12x4)

25 205025 50 25 20

10 x 5

50 25 50 2550 100 25200 100 50 100

typ papiera - štandard 10 pt C1S+

200 100 200 100

2 x 3 2x4 8 x 4 8 x 8 (folded 8 x 4) 10 x 46,66 x 10 (folded 6 x 5)

25 25 25 2025

2,4 x 4 3 x 4 4 x 4 5 x 4 6 x 4

50 100

10 x 5

25 25 25 25 20
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Príloha č. 2  

RÁMCOVEJ DOHODY 

 

VZOR: ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TLAČIARENSKÝCH SLUŽIEB  

PRE OBLASŤ STIERACÍCH ŽREBOV 

 

 

OBJEDNÁVATEĽ: 

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 
sídlo: Brečtanová 1, 830 07 Bratislava  

IČO: 31 340 822 

DIČ: 2020341455 IČ DPH: SK2020341455 

bankové spojenie: Tatrabanka, .a.s., IBAN: SK17 1100 0000 0026 2102 0708 

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 499/B 

osoba konajúca v mene spoločnosti:  Ing. Ján Barczi, predseda predstavenstva  

 Mgr. Martin Bohoš, člen predstavenstva 

email: cechova@tipos.sk 

(ďalej aj len ako “Objednávateľ“) 

 

a 

 

DODÁVATEĽ: 

IGT Global Solutions Corporation  
sídlo: The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 USA, 

ústredie: 10 Memorial Boulevard, Providence, Rhode Island 02903 USA 

IČO: 905157 

DIČ: 05-0389840     IČ DPH:                        

bankové spojenie: Bank of America N.A., 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ,United 

Kingdom, IBAN: GB86 BOFA 1650 5067 659030 

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Delaware, USA, ministrom štátu, divíziou pre korporácie 

osoba konajúca v mene spoločnosti: Joseph S. Gendron, Chief Operating Officer – Lottery, alebo 

           Miroslav Krajcovic, IGT Slovakia – na základe plnomocenstva 

 

email: Miroslav.Krajcovic@IGT.com 

(ďalej aj len ako “Dodávateľ“) 
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(Objednávateľ a Dodávateľ spolu ďalej aj len ako “Zmluvné strany“ alebo jednotlivo “Zmluvná 

strana“) 

 

 

Zmluvné strany nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní 

tlačiarenských služieb pre oblasť stieracích žrebov uzatvorenú podľa ustanovení § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej aj len ako “Zmluva“), a to za 

nasledovných podmienok: 

 

ČLÁNOK 1 

DEFINÍCIE 

 

1. Autorským zákonom sa na účely tejto Zmluvy rozumie zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon 

v platnom znení. 

 

2. Obchodným zákonníkom sa na účely tejto Zmluvy rozumie zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v platnom znení.  

 

3. Objednávkou sa na účely tejto Zmluvy rozumie záväzná písomná požiadavka Objednávateľa na 

plnenie predmetu Zákazky, vrátane zhotovenia a dodania Produktov, doručovaná Dodávateľovi 

v súlade s touto Zmluvou. 

 

4. Produktom sa na účely tejto Zmluvy rozumejú stieracie žreby okamžitých lotérií s rozmermi, v 

balíčkoch a cenách uvedených v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

 

5. Rámcovou dohodou sa na účely tejto Zmluvy rozumie rámcová dohoda: zmluva o poskytovaní 

tlačiarenských služieb zo dňa 26.03.2018, ktorej zmluvnou stranou sú o.i. aj Zmluvné strany. 

 

6. Working papers sa na účely tejto Zmluvy rozumie pracovný materiál vytvorený spoločne 

Objednávateľom a Dodávateľom, a to na základe tejto Zmluvy medzi Objednávateľom 

a Dodávateľom spravidla pred zaslaním Objednávky. 

 

7. Zákonom o DPH sa na účely tejto Zmluvy rozumie zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 

hodnoty v platnom znení. 

 

8. Zákazkou sa na účely tejto Zmluvy rozumejú tlačiarenské služby pre emisie stieracích žrebov 

podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy, vrátane výtvarnej časti, symbolov, názvov, návrhov, obrázkov, 

vizuálnych zobrazení, interpretácií, grafiky, nákresov, fotografií, údajov, prvkov hry, zložiek 

hry, schém hry, metodológií hry a štruktúry výhry, dopravy a balenia a súvisiaceho softvéru a 

algoritmov s tým spojených s environmentálnymi aspektmi, v súlade so zadávacími 

podmienkami pre tlač žrebov ako aj súvisiace licencie podľa článku 5 Zmluvy. 

 

9. Zákonom o verejnom obstarávaní sa na účely tejto Zmluvy rozumie zákon č. 343/2015 Z.z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

 

 

ČLÁNOK 2 

PREDMET ZMLUVY 
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1. Dodávateľ sa zaväzuje plniť predmet Zákazky na základe Objednávky Objednávateľa, t.j. 

poskytnúť služby, vrátane zhotovenia a dodania Produktov (vrátane výtvarnej časti, symbolov, 

názvov, návrhov, obrázkov, vizuálnych zobrazení, interpretácií, grafiky, nákresov, fotografií, 

údajov, tlače, prvkov hry, zložiek hry, schém hry, metodológií hry a štruktúry výhry, dopravy a 

balenia a všetkého softvéru a algoritmov s tým spojených), a to za podmienky DDP v zmysle 

pravidiel INCOTERMS 2010 do miesta dodania, ktorým je colný sklad Objednávateľa určený 

v Objednávke, ako aj (iv) bezodkladne a bezodplatne postúpiť licencie podľa článku 5 tejto 

Zmluvy, a to v súlade s Rámcovou dohodou, Zmluvou a Objednávkou a Objednávateľ sa 

zaväzuje zaplatiť za plnenie predmetu Zákazky, t.j. za zhotovené a dodané Produkty podľa tejto 

Zmluvy odplatu určenú podľa článku 6 tejto Zmluvy a v tejto súvislosti na základe požiadavky 

Objednávateľa zúčastniť sa testovacej hry špecifikovanej v bode 1 článku 3 Zmluvy a 

v súčinnosti s Objednávateľom zhotoviť Working papers. 

 

 

ČLÁNOK 3 

POSTUP ZADANIA A ZASLANIA OBJEDNÁVKY 

 

TESTOVACIA HRA 

1. Dodávateľ sa zaväzuje na základe písomnej požiadavky Objednávateľa po nadobudnutí 

účinnosti tejto Zmluvy na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo zúčastniť sa testovacej hry, 

ktorej cieľom je overenie a potvrdenie funkčnosti a kompatibility čiarového kódu, ktorý má byť 

umiestnený na Produktoch podľa bodu 7  článku 4 Zmluvy (ďalej aj len ako “testovacia hra“); 

pravidlá testovacej hry sú prílohou č. 2 tejto Zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností 

Objednávateľ nie je povinný vyzvať Dodávateľa na účasť v testovacej hre a takúto testovaciu 

hru uskutočniť. Ak však Objednávateľ vyzve Dodávateľa na účasť v testovacej hre a tento 

povinnosť účasti na testovacej hre nesplní alebo sa preukáže  nekompatibilita čiarového kódu, 

ktorý má byť umiestnený na Produktoch podľa bodu 7 článku 4 Zmluvy počas testovacej hry, je 

to dôvod na odstúpenie od tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa. 

WORKING PAPERS 

2. Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy kontaktuje Objednávateľ Dodávateľa, a to 

za účelom prípravy Working papers ako podkladu potrebného pre zaslanie samotnej 

Objednávky; za účelom vyhotovenia Working papers sa Zmluvné strany zaväzujú poskytnúť si 

navzájom potrebnú súčinnosť; pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Working papers 

nemusia byť vypracované do finálnej podoby pred zaslaním samotnej Objednávky zo strany 

Objednávateľa; o spôsobe a rozsahu vypracovania Working papers rozhoduje Objednávateľ. 

V prípade, ak Dodávateľ nevypracuje Working papers podľa požiadaviek Objednávateľa, a to 

ani po predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa, ktorá obsahuje upozornenie na 

odstúpenie od Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. 

 

3. Akékoľvek úpravy grafického vyobrazenia Produktov a návrhy na realizáciu zadania zo strany 

Dodávateľa podliehajú schváleniu zo strany Objednávateľa, ktorý môže k návrhu vzniesť v 

lehote 5 (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia návrhu pripomienky alebo ho schváliť. 

Dodávateľ je povinný po vznesených pripomienkach Objednávateľa vyhotoviť a zaslať do 5 

(piatich) pracovných dní od doručenia pripomienok Objednávateľa, prepracovaný návrh 

grafického vyobrazenia Produktov alebo sa vyjadriť k pripomienkam Objednávateľa iným 

spôsobom. Finálne grafické vyobrazenie Produktov, rozmer, tvar, prípadne povrchová úprava 

Produktov je spravidla potvrdená na základe spolupráce Objednávateľa a Dodávateľa vo 

Working papers. V prípade, ak sa Objednávateľ k úpravám a/alebo návrhu podľa tohto bodu  

Zmluvy nevyjadrí, má sa za to, že s takými úpravami a/alebo návrhmi nesúhlasí. 

 

4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že: 

(i) náklady spojené s prípravou Working papers znáša tá Zmluvná strana, ktorej takéto 

náklady vznikli, a to aj v prípade, ak by nedošlo k zaslaniu samotnej Objednávky;  
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(ii) Objednávateľ nemá povinnosť zaslať Dodávateľovi Objednávku v prípade, ak Working 

papers nespĺňajú očakávania Objednávateľa; Dodávateľ v tomto prípade nemá nárok na 

odplatu za prípravné práce na tvorbe Working papers; 

(iii) bez doručenia Objednávky zo strany Objednávateľa nevzniká Objednávateľovi voči 

Dodávateľovi žiadny peňažný záväzok vyplývajúci z predpokladaného plnenia na základe 

Objednávky; takýto záväzok Objednávateľa vzniká až na základe plnenia Dodávateľa na 

základe Objednávky; 

(iv) Objednávateľ môže v rovnakom čase žiadať Objednávateľa o účasť v testovacej hre 

podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy ako aj o vypracovanie Working papers podľa bodu 2 

a 3 tohto článku Zmluvy. 

 

OBJEDNÁVKA 

5. Objednávateľ je oprávnený po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy v nadväznosti na 

vyhodnotenie opätovne otvorenej súťaže podľa Rámcovej dohody vystaviť Objednávku na 

predmet plnenia Zákazky, vrátane zhotovenia a dodania Produktov, špecifikovanej vo výzve na 

predkladanie ponúk podľa Rámcovej dohody a podľa tejto Zmluvy; Objednávka doručená 

Dodávateľovi je pre Objednávateľa ako aj Dodávateľa záväzná.  

 

6. Objednávka obsahuje najmä tieto náležitosti: 

(i) označenie tejto Zmluvy; 

(ii) špecifikácia predmetu Zákazky, vrátane požiadavky Objednávateľa na grafické 

vyobrazenia a množstvo Produktov, ktoré má byť dodané; 

(iii) odplatu za dodanie Produktov podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy;  

(iv) termín/y dodania, vrátane dodania vzorov/vzorovej dodávky Produktov; 

(v) Working papers vo forme prílohy Objednávky; 

(vi) bližšiu technickú špecifikáciu Produktov, ak je potrebná; 

obsahom Objednávky nie sú dotknuté ustanovenia Rámcovej dohody a Zmluvy a v prípade 

rozporu medzi Objednávkou a Zmluvou a/alebo Rámcovou dohodou má Zmluva a/alebo 

Rámcová dohoda prednosť. 

 

SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA 

7. Objednávateľ sa zaväzuje v súvislosti s plnením predmetu Zákazky, najmä zhotovenia a dodania 

Produktov, poskytnúť Dodávateľovi v rozsahu nevyhnutnom na riadne plnenie potrebnú 

súčinnosť tak, ako je upravené v Rámcovej dohode a v tejto Zmluve ako aj súčinnosť 

spočívajúcu najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov a spresnení podkladov, ak o to v priebehu 

plnenia predmetu Zákazky Dodávateľ písomne Objednávateľa požiada. 

 

PRAVIDLÁ LOTÉRIOVEJ HRY 

8. Objednávateľ poskytne v rámci súčinnosti podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy 

Dodávateľovi herné pravidlá pre lotériovú hru (okamžitú lotériu), vo vzťahu ku ktorej sa 

Dodávateľovi Objednávkou zadala Zákazka, resp. jej časť (ďalej aj len ako “Lotéria“).  

 

9. Dodávateľ je povinný zabezpečiť a zaručuje sa, že dodávané balíčky Produktov budú 

vyhotovené tak, aby výhry v Lotérii spĺňali podmienky určené herným plánom Lotérie.  

 

10. Produkt musí obsahovať Objednávateľom určené náležitosti, najmä na prednej strane každého 

Produktu musí byť obsiahnuté číslo série/emisie, číslo balíčka/knihy a  poradové číslo Produktu 

pre Lotériu.  

 

ZÁVÄZKY DODÁVATEĽA VYPLÝVAJÚCE Z OBJEDNÁVKY 
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11. Na základe doručenia Objednávky sa Dodávateľ zaväzuje plniť predmet Zákazky, vrátane 

zhotovenia a dodania Produktov, na základe špecifikácie uvedenej v tejto  Zmluve, v súlade s 

Working papers a Objednávkou, riadne a včas a Objednávateľ sa zaväzuje dohodnutým 

spôsobom spolupôsobiť, riadne a včas zhotovené a dodané Produkty na základe preberacieho 

protokolu v súlade s touto Zmluvou prevziať a zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú odplatu podľa 

článku 6 Zmluvy.  

 

12. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi spolu s Produktmi všetky a akékoľvek materiály 

a dokumenty súvisiace s Produktmi vyhotovené v akejkoľvek podobe, ktoré budú obsahovať 

všetky technické a finančné podrobnosti o Produktoch schválené Objednávateľom pred výrobou 

Produktov v súlade s touto Zmluvou. Pred samotným dodaním Produktov je Dodávateľ povinný 

dodať Objednávateľovi vzorku Produktov podľa Objednávky.  

 

 

ČLÁNOK 4 

TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA PRODUKTY A PODMIENKY DODANIA 

 

1. Formáty Produktov sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, ak 

nie je dohodnuté inak.  

 

2. Dodávateľ vyhlasuje a zaručuje sa, že dodávané Produkty budú úplne nové, vo vysokej akosti 

(kvalite) a budú v súlade s Working papers a so všetkými požiadavkami stanovenými zákonmi, 

nariadeniami, normami, dobrými obchodnými zvyklosťami, technickými požiadavkami a inými 

podmienkami, ktoré sú pre Produkty príslušné. 

 

3. Dodávateľ sa zaväzuje nepretržite zachovávať systém kontroly akosti (kvality) s cieľom 

zabezpečiť Objednávateľom požadovanú akosť (kvalitu) Produktov. Dodávateľ je povinný 

strpieť výkon interného procesu hodnotenia akosti (kvality) dodávaných Produktov zo strany 

Objednávateľa počas účinnosti tejto Zmluvy. Dodávateľ je povinný predložiť pri každom 

dodanom Produkte pri protokolárnom odovzdaní Produktu o.i. aj oficiálnu správu o testovaní 

Produktu z hľadiska bezpečnosti, funkčnosti a odolnosti (tzv. Lab report) podľa požiadaviek 

Objednávateľa, v súlade s obvyklou praxou na trhu; nepredloženie správy podľa tejto vety sa 

považuje za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Dodávateľa a je dôvodom na odstúpenie od 

tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa.  

 

4. Dodávateľ poskytuje záruku za Objednávateľom požadovanú akosť (kvalitu) dodaných 

Produktov počas záručnej doby, ktorá predstavuje celé obdobie odo dňa dodávky Produktov 

Objednávateľovi až do ukončenia platnosti licencie na Lotériu. 

 

5. Dodávateľ sa zaväzuje, že Produkty budú vytlačené na ekologickom papieri, veľkosť písma 10 

pt CS1, ktorý váži približne 225 g/m². Hracie polia budú vytlačené na tryskovej tlačiarni a budú 

pokryté latexovou vrstvou, ktorá bude prekrytá grafikou v súlade s Working papers. Produkty 

budú mať okrem symbolov aj ochranné prvky, aby sa zabránilo ich falšovaniu. Všetky špeciálne 

čísla, písmená, znaky alebo symboly na Produktoch budú vytlačené prostredníctvom počítača na 

tryskovej tlačiarni. Trysková tlač špeciálnych čísiel a symbolov na Produktoch musí byť 

viditeľná, jasná a bez možnosti falšovania. 

 

6. Predná strana Produktu bude vytlačená ofsetom najmenej v štyroch farbách, s UV farbami – v 

súlade s návrhom, ktorý vytvorí Dodávateľ a ktorý vopred schváli Objednávateľ ako súčasť  

Working Papers.  
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7. Zadná strana Produktov bude monochromatická a bude obsahovať text, ktorý dodá 

Objednávateľ. Každý Produkt musí mať na zadnej strane kompatibilný jedinečný čiarový kód 

spôsobilý na overovanie a validáciu výhernosti každého jednotlivého Produktu v systéme pre 

predaj a overovanie žrebov okamžitých lotérií (ďalej aj len ako “systém validácie“); popis 

systému validácie je prílohou č. 3 tejto Zmluvy. Nekompatibilita jedinečného čiarového kódu 

podľa predchádzajúcej vety so systémom validácie je dôvodom na odstúpenie od tejto Zmluvy 

a Rámcovej dohody zo strany Objednávateľa; nárok Objednávateľa na náhradu škody tým nie je 

dotknutý.  

 

8. Dodávateľ sa zaväzuje, že sa prispôsobí náhodným a príležitostným zmenám v súvislosti s 

predbežnou výrobou a konečným návrhom Produktu podľa požiadaviek Objednávateľa, pod 

podmienkou, že tieto zmeny nebudú objektívne spôsobovať výrazné zvýšenie výrobných 

nákladov Dodávateľa a Dodávateľovi bude poskytnutý dostatočný čas na ich realizáciu.  

 

9. Dodávateľ sa zaväzuje v každom jednotlivom prípade Objednávateľovi bezodplatne udeliť 

a zabezpečiť bezodplatné udelenie súhlasu na používanie akéhokoľvek označenia každej 

jednotlivej Lotérie, ktoré bude uvádzané na Produktoch, vrátane jeho grafického vyhotovenia, 

resp. jeho časti a jeho registráciu Objednávateľom ako ochrannej známky na Úrade 

priemyselného vlastníctva SR pod svojím menom, ak tieto označenia nepatria Objednávateľovi 

a Dodávateľ k nim alebo akejkoľvek ich časti má akékoľvek práva.  

 

BALENIE A DODANIE PRODUKTOV 

10. Produkty musia byť balené v zmršťovacej fólii a čísla označujúce série/emisie a číslo 

balíčka/knihy musia byť čitateľné. Každá zásielka Produktov musí byť čitateľne označená 

číslami sérií/emisií a s označením sérií/emisií a číslami paliet, kartónov a balíčkov/kníh 

a poradovými číslami jednotlivých Produktov (stieracích žrebov) Lotérie.  

 

11. Dodacie podmienky sú stanovené v Objednávke. 

 

12. Vlastnícke právo k Produktom a nebezpečenstvo za škodu vzniknutú na Produktoch prechádza 

na Objednávateľa pri dodaní Produktov Objednávateľovi v súlade s podmienkami uvedenými 

v tejto Zmluve a v Objednávke. 

 

VIS MAIOR 

13. V prípade nepredvídateľnej mimoriadnej udalosti nezávislej od vôle Dodávateľa, ktorá bude 

brániť Dodávateľovi v dodržiavaní tejto Zmluvy a v plnení jeho zmluvných záväzkov, ak 

nemožno rozumne predpokladať, že by Dodávateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil 

alebo prekonal a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal alebo mohol 

predvídať (ďalej aj len ako “vis maior“), bude termín dodania predĺžený o obdobie potrebné na 

odstránenie vis maior a akýchkoľvek následkov vis maior podľa dohody Zmluvných strán, 

avšak najviac o 4 (štyri) týždne. Pod pojmom vis maior sa pre účely tejto Zmluvy rozumie 

objektívna a nepredvídateľná udalosť, a to najmä ale nielen ionizujúce žiarenie, rádioaktívna 

kontaminácia, vojna, invázia, cudzie nepriateľské akty, občianska vzbura, revolúcia, vojenská 

alebo uzurpačná moc, blokácia, prírodné katastrofy, konfiškácia a znárodnenie. Pod pojmom vis 

maior sa nerozumie výpadok elektrickej energie a ostatných druhov energií, krízové situácie, 

dopravný kolaps, zlyhania zo strany prípadných subdodávateľov, zhabanie alebo zničenie na 

základe príkazu alebo pri výkone príkazu štátnych alebo miestnych orgánov. Dodávateľ je 

povinný okamžite informovať Objednávateľa o vis maior a prijať opatrenia za účelom 

odstránenia ťažkostí spojených s vis maior. V prípade, že vis maior alebo následky spojené s vis 

maior pretrvávajú dlhšie ako 4 (štyri) týždne, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy; v 

takomto prípade nemá Dodávateľ právny nárok na úhradu žiadnych nákladov spojených alebo 

súvisiacich s touto Zmluvou. 

 

DODATOČNÉ PRODUKTY 
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14. Objednávateľ je oprávnený zaslať Dodávateľovi opätovnú Objednávku na dodanie dodatočných 

Produktov, ktoré už boli Objednávateľom u Dodávateľa objednané; Dodávateľ je povinný dodať 

Objednávateľovi Produkty v lehote dodania uvedenej v opätovnej Objednávke a za podmienok 

uvedených v tejto Zmluve a opätovnej Objednávke; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa 

toto ustanovenie považuje za jednostrannú opciu dojednanú v prospech Objednávateľa počas 

trvania hernej licencie k Lotérii, vo vzťahu ku ktorej sa Produkty zhotovujú a dodávajú. 

 

ZMLUVNÁ POKUTA 

15. Dodávateľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 

5 % z ceny odplaty podľa Objednávky v prípade, ak poruší svoju povinnosť zhotoviť a dodať 

Produkty riadne a včas v súlade s touto Zmluvou. 

 

 

ČLÁNOK 5 

LICENČNÁ ZMLUVA 

 

1. Dodávateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že v prípade, ak pri plnení predmetu Zákazky, vrátane 

zhotovenia Produktov, vznikne dielo, ktoré je predmetom ochrany podľa Autorského zákona 

(ďalej aj len ako “Dielo“), jeho dodaním podľa Objednávky Dodávateľ bezodplatne postupuje 

licenciu (súhlas na použitie Diela) na Objednávateľa a to v rozsahu podľa bodu 3 tohto článku 

Zmluvy; a to aj opakovane pri dodaní každého jednotlivého Diela. Objednávateľ bez výhrad 

súhlasí s takýmto postúpením licencie k jednotlivým Dielam. 

 

2. Dodávateľ vyhlasuje a zaručuje sa, že vo vzťahu k Dielu a jeho akýmkoľvek súčastiam, ktoré 

vzniklo v priamej súvislosti s dodaním podľa tejto Zmluvy a všetkým a akýmkoľvek právam k 

nemu udeleným Objednávateľovi podľa Zmluvy: 

(i) je do doby postúpenia licencie k Dielu na Objednávateľa nositeľ takých oprávnení na 

výkon majetkových práv k Dielu, ktoré mu umožňujú postúpenie licencie k Dielu na 

Objednávateľa v rozsahu určenom touto Zmluvou; 

(ii) vysporiadal alebo vysporiada na svoju zodpovednosť a náklady všetky nároky osôb, ktoré 

sa podieľali na tvorbe Diela, resp. predmetov autorského práva obsiahnutých v Diele; 

(iii) zabezpečí všetky potrebné súhlasy a oprávnenia od osôb, ktoré sa podieľali na tvorbe 

Diela, resp. predmetov autorského práva obsiahnutých v Diele, ktoré sa vyžadujú v 

zmysle Autorského zákona a príslušných právnych predpisov na výkon práv 

Objednávateľa určených podľa tejto Zmluvy; 

(iv) oznámi na svoju zodpovednosť postúpenie licencie na Objednávateľa akýmkoľvek 

a všetkým autorom Diela; 

(v) je oprávnený na postúpenie licencie k Dielu na Objednávateľa; 

(vi) vyhlásenia Dodávateľa uvedené v tomto článku Zmluvy sa považujú za opakované počas 

celého trvania Zmluvy, ako aj po skončení doby jej platnosti, a to až do uplynutia doby, 

počas ktorej sú práva obsiahnuté v Diele chránené podľa Autorského zákona. 

 

3. Dodávateľ v súlade s bodom 1 tohto článku Zmluvy postupuje odovzdaním Produktov na 

základe preberacieho protokolu podľa tejto Zmluvy licenciu (súhlas na použitie Diela) 

k odovzdaným Produktom podľa tejto Zmluvy v nasledovnom rozsahu:  

(i) licencia je poskytovaná na všetky spôsoby použitia potrebné na dosiahnutie účelu tejto 

Zmluvy, a to najmä ale nielen potrebné za účelom využívania Diela a jeho umiestnenia 

v rámci Produktov (stieracích žrebov Lotérie), vrátane akejkoľvek propagácie 

akéhokoľvek produktu ako aj značky Objednávateľa; 

(ii) licencia je poskytovaná bez akéhokoľvek územného obmedzenia; 

(iii) licencia je poskytovaná ako výhradná; 

(iv) licencia je poskytovaná na dobu trvania autorských práv k Dielu;  

(v) súčasťou licencie je možnosť udeľovať k Dielu sublicencie (v rozsahu udelenej licencie) 

akýmkoľvek tretím osobám; Dodávateľ na takýto postup udeľuje súhlas, a to vo vzťahu 

k akejkoľvek tretej osobe; 
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(vi) súčasťou licencie je oprávnenie Objednávateľa vykonávať akékoľvek úpravy Diela, ako 

aj jeho spracovanie alebo zahrnutie do iného diela, ktoré sa tak môže stať súčasťou 

nového diela, a to bez povinnosti akejkoľvek osobitnej odplaty a bez potreby osobitného 

súhlasu Dodávateľa; 

(vii) licencia sa udeľuje od momentu dodania Diela počas celej doby trvania autorských práv 

k Dielu; 

(viii) Objednávateľ nie je povinný licenciu použiť; 

(ix) Objednávateľ je oprávnený vyhotovovať rozmnoženiny Diela bez akéhokoľvek 

obmedzenia a tieto využívať podľa tejto Zmluvy a na účel, pre ktorý sa Dielo zhotovuje; 

(x) Objednávateľ je oprávnený licenciu postúpiť na akúkoľvek tretiu osobu, a to aj bez 

osobitného súhlasu Dodávateľa. 

 

4. Oprávnenia a licencie udelené Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy pri zániku Objednávateľa 

s právnym nástupcom prechádzajú na jeho právneho nástupcu.  

 

5. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa Dodávateľ zaväzuje v každom jednotlivom prípade 

vysporiadať sa s akýmikoľvek a všetkými osobami podieľajúcimi sa akýmkoľvek spôsobom na 

tvorbe Produktu a vysporiadať na svoje náklady všetky práva duševného vlastníctva viažuce sa 

k Dielam alebo častiam Diel, ktoré sú obsiahnuté v dodávaných Produktoch v súlade s 

Autorským zákonom tak, aby mohol Objednávateľovi poskytnúť licenciu na používanie týchto 

Diel ako celku, alebo jeho časti (jeho jednotlivých prvkov) za podmienok uvedených v tejto 

Zmluve.  

 

 

ČLÁNOK 6 

ODPLATA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Výška odplaty za plnenie predmetu Zákazky je na základe vyhodnotenia ponúk v rámci 

opätovne otvorenej súťaže podľa Rámcovej dohody určená v Objednávke podľa prílohy č. 1 

tejto Zmluvy. K odplate bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty podľa príslušných právnych 

predpisov platných a účinných v čase dodania. 

 

2. Dodávateľ vyhlasuje a zaručuje sa, že výška odplaty za plnenie predmetu Zákazky na základe 

tejto Zmluvy a Objednávky zahŕňa akékoľvek a všetky náklady, poplatky, clo, dane (okrem 

dane z pridanej hodnoty), výdavky a akékoľvek iné plnenia a náhrady spojené s plnením 

predmetu Zákazky, vrátane zhotovenia a dodania Produktov, a to najmä, ale nielen s predbežnou 

tlačou, vytvorením a vývojom (vrátane tvorby výtvarnej časti, symbolov, názvov, návrhov, 

obrázkov, vizuálnych zobrazení, interpretácií, grafiky, nákresov, fotografií, údajov, prvkov 

okamžitej lotérie, zložiek a schém okamžitej lotérie), nákladov na tlač, dopravu do miesta 

určenia a výrobných nákladov akéhokoľvek softvéru a algoritmov s tým spojených, ako aj 

vysporiadania prípadných práv duševného vlastníctva k predmetom duševného vlastníctva 

obsiahnutým v Produktoch. Cena v Objednávke nesmie prekročiť maximálnu jednotkovú cenu 

podľa Rámcovej dohody a vyhodnotenia opätovne otvorenej súťaže podľa Rámcovej dohody.  

 

3. Splatnosť vystavenej faktúry je 30 (tridsať) dní odo dňa jej doručenia. Faktúru je Dodávateľ 

oprávnený vystaviť najskôr po prevzatí kompletnej zásielky Produktov Objednávateľom 

v súlade s touto Zmluvou a Objednávkou bez výhrad na základe preberacieho protokolu 

podpísaného oboma Zmluvnými stranami; preberací protokol je prílohou príslušnej faktúry.  

 

4. Ak faktúra neobsahuje všetky náležitosti podľa platných a účinných právnych predpisov alebo 

ak k nej nie je priložený preberací protokol, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť 

Dodávateľovi na opravu a/alebo doplnenie, pričom na takúto faktúru sa neprihliada; po doručení 

riadne opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti 

takto doručenej faktúry.  
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5. Fakturovaná odplata sa považuje za uhradenú dňom odpísania príslušnej fakturovanej sumy z 

účtu Objednávateľa. 

 

RUČENIE ZA DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY 

6. Objednávateľ je oprávnený zadržať časť peňažnej sumy uvedenú vo vystavenej faktúre 

prislúchajúcej k jednotlivým častiam odplaty ako daň z pridanej hodnoty (ďalej aj len ako “časť 

peňažnej sumy“) pred úhradou faktúry, ak z okolností prípadu vyplýva, že Objednávateľ bude 

povinný ako ručiteľ uhradiť daň z pridanej hodnoty za Dodávateľa v zmysle § 69b Zákona o 

DPH, a to najmä podľa § 69 ods. 14 Zákona o DPH. 

 

7. Zadržanie časti peňažnej sumy podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy vyplýva z 

možného ručenia za daň z pridanej hodnoty z predchádzajúceho stupňa bez ohľadu na deň 

vystavenia faktúry. 

 

8. Zadržanie časti peňažnej sumy nie je porušením zmluvnej povinnosti zo strany Objednávateľa a 

nie je možné považovať takéto konanie Objednávateľa za neuhradenie faktúry v plnej výške a 

Objednávateľ preto nie je v omeškaní s úhradou súvisiacej časti odplaty. 

 

9. Objednávateľ oznámi Dodávateľovi zadržanie časti peňažnej sumy v zmysle tohto článku 

Zmluvy bez zbytočného odkladu, a to elektronicky. Dodávateľ nemá nárok na úhradu 

akejkoľvek možnej škody, ako ani akýchkoľvek úrokov z omeškania, spojených so zadržaním 

časti peňažnej sumy. 

 

10. Objednávateľ uvoľní zadržanú časť peňažnej sumy nasledovne: 

(i) v prospech Dodávateľa, ak sa preukáže, že pominuli skutočnosti, ktoré k zadržaniu časti 

peňažnej sumy viedli; 

(ii) v zmysle rozhodnutia daňového úradu miestne príslušného Dodávateľovi, pričom dňom 

zadania príkazu na úhradu časti peňažnej sumy z bankového účtu Objednávateľa sa táto 

úhrada započítava voči účtovnej pohľadávke Dodávateľa, s čím Zmluvné strany výslovne 

súhlasia. 

 

11. V prípade, ak došlo k úhrade nezaplatenej dane z pridanej hodnoty alebo jej časti aj zo strany 

Dodávateľa, a zároveň aj zo strany Objednávateľa a daňový úrad miestne príslušný 

Dodávateľovi vráti v zmysle Zákona o DPH úhradu dane z pridanej hodnoty alebo jej časti 

Objednávateľovi, je Objednávateľ povinný takto vrátenú peňažnú sumu poukázať na bankový 

účet Dodávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, resp. v príslušnej faktúre, a to v prípade, ak sa 

jedná o peňažnú sumu zadržanú podľa bodu 6 tohto článku Zmluvy. 

 

ELEKTRONICKÁ VÝMENA ÚDAJOV 

12. Zmluvné strany si dohodli elektronickú výmenu údajov a tento postup súvisiaci s vystavovaním 

faktúr a s ich zasielaním elektronickou cestou Objednávateľovi: 

(i) Objednávateľ udeľuje explicitný súhlas na to, aby Dodávateľ posielal akékoľvek faktúry, 

ktoré budú vystavené na základe tejto Zmluvy v elektronickej forme; 

(ii) faktúra vystavená a doručená podľa podmienok dohodnutých medzi Zmluvnými 

stranami, sa považuje za faktúru na účely Zákona o DPH;  

(iii) Zmluvné strany sa dohodli na tomto postupe zabezpečujúcom vierohodnosť pôvodu, 

neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry od jej vydania do konca obdobia na 

uchovávanie faktúry:  

a) faktúry budú Dodávateľom vystavované v listinnej forme alebo v elektronickej forme, 

pričom Objednávateľovi budú vždy doručené v elektronickej forme vo formáte .pdf 

súboru (ďalej aj len ako “elektronická faktúra“); ak Dodávateľ disponuje potrebným 

vybavením, je povinný zaslať elektronickú faktúru vo formáte .pdf súboru, ktorý je 

needitovateľný, ale umožňuje kopírovanie textu; 
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b) ak chce Dodávateľ doručiť elektronickú faktúru v inom formáte ako vo formáte .pdf 

súboru, môže tak urobiť len s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa, pričom aj 

tento iný formát musí zaručovať splnenie požiadaviek na elektronické faktúry uvedené 

v predvetí tohto odseku (iii) tohto článku; 

c) prílohy elektronickej faktúry doručenej Objednávateľovi budú rovnako v elektronickej 

forme, pričom budú zasielané spolu s elektronickou faktúrou a budú prednostne 

vyhotovené vo formáte .pdf súboru, ak to ich povaha umožní, inak budú vyhotovené v 

rôznych formátoch (napríklad .doc, .docx, .xls, .xlsx, .tif, .jpeg) tak, ako to vyžaduje 

povaha a obsah prílohy;  

d) ak Dodávateľ a aj Objednávateľ disponujú potrebným softvérom a hardvérom na 

aplikovanie kvalifikovaného elektronického podpisu (najmä zákon č. 272/2016 Z. z. o 

dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v platnom znení), je 

Dodávateľ s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa oprávnený zasielať 

Objednávateľovi elektronické faktúry podpísané kvalifikovaným elektronickým 

podpisom (Objednávateľ môže súhlas udeliť písomne alebo formou e-mailu);        

e) Zmluvné strany nesmú do vystavenej elektronickej faktúry, vrátane jej príloh, 

zasahovať a ani akýmkoľvek spôsobom meniť ich obsah;     

f) Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť riadnu a čitateľnú archiváciu elektronických 

faktúr počas celej doby ich uchovávania; 

g) Dodávateľ je povinný pri vystavovaní elektronickej faktúry a pri jej zasielaní 

Objednávateľovi postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby minimalizoval 

možnosť straty, poškodenia alebo neúplnosť údajov obsiahnutých v elektronickej 

faktúre a v jej prílohách; 

h) elektronická faktúra sa bude považovať za doručenú 1. (prvý) pracovný deň 

nasledujúci po dni preukázateľného odoslania elektronickej faktúry Dodávateľom na 

e-mailovú adresu Objednávateľa; za predpokladu, že to technické a softvérové 

vybavenie Objednávateľa umožňuje, Objednávateľ formou automatického odoslania 

e-mailu potvrdí prijatie e-mailu, ktorého prílohou bola elektronická faktúra 

(automatické potvrdenie o prijatí e-mailu bude odoslané na e-mailovú adresu 

Dodávateľa, z ktorej bol odoslaný e-mail s elektronickou faktúrou);   

i) ak elektronická faktúra nebude doručená na e-mailovú adresu Objednávateľa, bude ju 

Dodávateľ povinný opätovne odoslať, a to bez zbytočného odkladu a súčasne 

Objednávateľa e-mailom (prípadne telefonicky) upovedomiť o tom, že mu bola 

opätovne odoslaná elektronická faktúra; v prípade, ak nebude elektronická faktúra 

doručená na takúto e-mailovú adresu Objednávateľa ani na základe opätovného 

odoslania elektronickej faktúry, bude Dodávateľ povinný do 2 (dvoch) pracovných dní 

odo dňa oznámenia, že nedošlo k doručeniu elektronickej faktúry ani na základe 

opätovného odoslania, vystaviť faktúru, resp. opis faktúry v listinnej podobe a odoslať 

ho na adresu sídla Objednávateľa uvedenú v tejto Zmluve, inak na adresu sídla 

Objednávateľa uvedenú v obchodnom registri;   

(iv) Dodávateľ je povinný zasielať elektronické faktúry spĺňajúce podmienky uvedené v 

tomto článku na e-mailovú adresu Objednávateľa;  

(v) Objednávateľ je oprávnený: 

a) zmeniť e-mailovú adresu pre doručovanie elektronických faktúr uvedenú v záhlaví 

Zmluvy, pričom je povinný túto zmenu Dodávateľovi vopred oznámiť písomne alebo 

formou e-mailu; účinnosť zmeny nastáva 3. (tretím) dňom odo dňa doručenia takéhoto 

oznámenia adresátovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší dátum účinnosti 

oznámenia, 

b) požadovať doručovanie elektronických faktúr aj na viac ako na jednu e-mailovú 

adresu, najviac však na 3 (tri) e-mailové adresy (vrátane adresy uvedenej v záhlaví 

tejto Zmluvy), ktoré musia byť Dodávateľovi oznámené podľa tohto článku Zmluvy; 
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(vi) Zmluvné strany vyhlasujú, že postup dohodnutý medzi Zmluvnými stranami pri 

vystavovaní a zasielaní elektronických faktúr uvedený v tomto článku, je dostatočný na 

to, aby boli splnené podmienky uvedené v predvetí bodu (iii) tohto bodu tohto článku 

Zmluvy. 

 

 

ČLÁNOK 7 

VYHLÁSENIA A ZÁRUKY 

 

1. Dodávateľ vyhlasuje a zaručuje sa, že: 

(i) je technicky a odborne spôsobilý na plnenie predmetu Zákazky v plnom rozsahu za 

podmienok stanovených v tejto Zmluve ako aj v Objednávke;  

(ii) povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy ako aj Objednávky uskutoční sám, ak z tejto 

Zmluvy alebo Objednávky nevyplýva inak alebo ak Zákon o verejnom obstarávaní 

neumožňuje inak. 

 

2. Dodávateľ je povinný písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každého 

subdodávateľa, ktorý by sa mal podieľať na plnení podľa tejto Zmluvy; bez udelenia súhlasu 

Objednávateľa takéhoto subdodávateľa nemožno použiť na plnenie povinností Dodávateľa 

podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť bez zbytočného odkladu od 

obdržania písomnej žiadosti Dodávateľa, či s použitím subdodávateľa súhlasí alebo nie. 

Objednávateľ nesmie súhlas s použitím subdodávateľa bezdôvodne odmietnuť. Ak sa 

Objednávateľ k žiadosti Dodávateľa nevyjadrí do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia 

písomnej žiadosti Dodávateľa, má sa za to, že Objednávateľ s použitím subdodávateľa súhlasí. 

Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak Dodávateľ použije na plnenie povinností Dodávateľa z tejto 

Zmluvy akúkoľvek tretiu osobu, zodpovedá voči Objednávateľovi v celom rozsahu za plnenie 

povinností podľa tejto Zmluvy sám.  

 

3. Dodávateľ sa vyvaruje akýchkoľvek kontaktov, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť pri 

plnení Zmluvy. Okrem toho, Dodávateľ je povinný prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom 

predísť akejkoľvek situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie tejto 

Zmluvy. Konflikt záujmov by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, 

politickej alebo národnej spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných 

vzťahov alebo spoločných záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia tejto 

Zmluvy musí byť bezodkladne písomne oznámený Objednávateľovi. V prípade konfliktu 

záujmov Dodávateľ okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie. 

 

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo overiť, či sú opatrenia uvedené v predchádzajúcom bode 

tohto článku Zmluvy primerané, a v prípade potreby môže vyžadovať prijatie dodatočných 

opatrení v lehote, ktorú sám určí. Dodávateľ zabezpečí, aby sa jeho zamestnanci a/alebo 

subdodávatelia nedostali do situácie, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov. Bez toho, aby 

bol dotknutý bod 5 tohto článku Zmluvy, Dodávateľ okamžite a bez akéhokoľvek odškodnenia 

zo strany Objednávateľa nahradí každého svojho zamestnanca a/alebo subdodávateľa, ktorý je 

takejto situácii vystavený.  

 

5. Vyhlásenia a záruky uvedené v tomto článku sú pravdivé a presné vo všetkých podstatných 

aspektoch, nie sú v žiadnom podstatnom a významnom ohľade zavádzajúce a neopomínajú 

uviesť žiadnu podstatnú skutočnosť a považujú sa za opakované a trvajúce počas celej doby 

platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.  

 

6. Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti alebo jej 

zmene, ktorá má vplyv na pravdivosť ktoréhokoľvek z vyhlásení uvedených v tomto článku 

Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu. 
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7. Akákoľvek nepravdivosť alebo porušenie akéhokoľvek vyhlásenia alebo záväzku Dodávateľa 

uvedeného v tomto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá právo 

na odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa; nárok Objednávateľa na náhradu škody tým 

nie je dotknutý. Tým nie je dotknutá možnosť Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy v prípadoch 

predvídaných príslušnými právnymi predpismi alebo touto Zmluvou.  

 

8. Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo 

výške 3 000 EUR ( tritisíc eur) v prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Dodávateľa uvedené v 

bodoch 1 až 3 tohto článku Zmluvy preukáže ako úplne alebo čiastočne nepravdivé; ustanovenia 

bodu 15 tohto článku Zmluvy tým nie sú dotknuté. Objednávateľ je oprávnený požadovať 

náhradu škody spôsobenej nepravdivosťou ktoréhokoľvek z vyhlásení Dodávateľa uvedených v 

bode 1 až 3 tohto článku; rovnako je Objednávateľ oprávnený domáhať sa náhrady škody 

presahujúcej zmluvnú pokutu. Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho 

výzvy zmluvnú pokutu vo výške 3 000 EUR ( tritisíc eur) v prípade porušenia ktoréhokoľvek zo 

záväzkov uvedených v bodoch 4 a 5 tohto článku; rovnako je Objednávateľ oprávnený domáhať 

sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu. 

 

9. Dodávateľ je povinný dodržiavať zákazy, obmedzenia a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 

82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení, najmä je však povinný postupovať tak, aby plnenie podľa Zmluvy 

neposkytoval prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná.  

 

10. Dodávateľ vyhlasuje, že plnenie, ktoré bude poskytovať na základe tejto Zmluvy, neposkytne 

prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná.  

 

11. Dodávateľ je povinný na požiadanie Objednávateľa bezodkladne poskytnúť v požadovanom 

rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých poskytuje plnenie 

podľa tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či 

Dodávateľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu. Žiadosť o 

poskytnutie dokladov, ako aj samotné podklady, je možné doručiť aj v elektronickej forme na 

určenú e-mailovú adresu.   

 

12. Ak Dodávateľ poruší povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, alebo z osobitných všeobecne 

záväzných právnych predpisov v oblasti zamestnávania, a z uvedeného dôvodu bude 

Objednávateľovi uložená pokuta alebo iná sankcia za porušenie zákazu prijať plnenie 

poskytnuté Dodávateľom prostredníctvom fyzickej osoby nelegálne zamestnanej, zaväzuje sa 

Dodávateľ uhradiť Objednávateľovi škodu tým spôsobenú, a to vrátane škody spôsobenej 

uhradením pokuty alebo sankcie uloženej príslušným orgánom verejnej správy. Dodávateľ je 

povinný uhradiť Objednávateľovi i skutočnú škodu, ktorá mu vznikla, a to najneskôr do 15 

(pätnástich) dní odo dňa doručenia faktúry spolu so žiadosťou o uhradenie spôsobenej škody. 

Jedným z podkladov pre určenie skutočnej škody spôsobenej Objednávateľovi bude aj kópia 

právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy o uložení pokuty alebo inej 

sankcie. Rovnako sa Dodávateľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy 

zmluvnú pokutu vo výške 3 000 EUR ( tritisíc eur) v prípade porušenia ktoréhokoľvek zo 

záväzkov uvedených v bodoch 11 až 13 tohto článku Zmluvy; tým nie je dotknuté právo 

Objednávateľa domáhať sa náhrady škody v plnej výške. 
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13. Objednávateľ sa v plnom rozsahu spolieha na vyhlásenia a záruky uvedené najmä v tomto 

článku Zmluvy a osobitne nepreveruje ich úplnosť a pravdivosť. Dodávateľ žiada 

Objednávateľa, aby sa spoľahol na vyhlásenia a záruky uvedené najmä v tomto článku Zmluvy 

a uzatvoril s ním túto Zmluvu. Dodávateľ súčasne berie na vedomie, že Objednávateľ sa 

spolieha a bude spoliehať na vyhlásenia a záruky obsiahnuté v tejto Zmluve. Dodávateľ sa 

zároveň zaväzuje odškodniť Objednávateľa v prípade, ak bude Objednávateľ zaviazaný uhradiť 

tretej osobe akúkoľvek škodu, zmluvnú pokutu alebo inú sankciu, ktorej dôvod spočíva v 

nepravdivosti akéhokoľvek z vyhlásení uvedeného v tejto Zmluve, pričom Objednávateľ tento 

sľub odškodnenia prijíma. 

 

 

ČLÁNOK 8 

TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY 

 

1. Táto Zmluva zaniká najmä: 

(i) splnením; 

(ii) odstúpením od Zmluvy podľa bodu 3 tohto článku Zmluvy; alebo 

(iii) nemožnosťou plnenia podľa Rámcovej dohody; alebo 

(iv) dohodou podľa Rámcovej dohody; alebo 

(v) zánikom ktorejkoľvek Zmluvnej strany bez právneho nástupcu. 

  

2. Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť výlučne iba v prípade, ak mu to výslovne 

umožňuje táto Zmluva, alebo ak: 

(i) ktorékoľvek vyhlásenie a/alebo záruka Dodávateľa uvedená v tejto Zmluve a/alebo 

Rámcovej dohode sa preukáže ako nepravdivá, nesprávna, klamlivá alebo zavádzajúca, a 

to či už úplne alebo čiastočne; alebo 

(ii) Dodávateľ je v úpadku, alebo mu preukázateľne úpadok hrozí; alebo 

(iii) Dodávateľ nesplní svoju povinnosť poskytnúť plnenie podľa Objednávky riadne a včas, 

najmä, ale nielen, ak Dodávateľom dodané plnenie má vady alebo nemá Objednávateľom 

požadovanú akosť (kvalitu). 

 

3. Dodávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť iba v prípade, ak mu to výslovne umožňuje 

táto Zmluva, alebo ak: 

(i) Objednávateľ je v úpadku alebo mu preukázateľne úpadok hrozí; alebo 

(ii) Objednávateľ je v omeškaní s plnením svojich platobných povinností a k náprave nedôjde 

ani po predchádzajúcej písomnej výzve Dodávateľa a poskytnutí dodatočnej lehoty na 

plnenie v trvaní najmenej 30 (tridsať) dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľovi. 

 

4. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej 

Zmluvnej strane v súlade s touto Zmluvou. Zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia o 

odstúpení od tejto Zmluvy, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň. 

 

5. Ak dôjde k zániku platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, Zmluvné strany sú si povinné vzájomne 

predložiť všetky písomné alebo iné podklady a materiály, ktoré nadobudli na základe vzájomnej 

spolupráce podľa tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu. 

 

6. Zánik platnosti a účinnosti tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu a/alebo zrušenie Zmluvy sa v 

žiadnom rozsahu nedotkne ustanovení, z ktorých obsahu vyplýva, že majú vyvolávať právne 

účinky aj v prípade takéhoto zániku alebo ak to výslovne vyplýva z príslušných právnych 

predpisov. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zánikom platnosti a účinnosti Zmluvy 

a/alebo jej zrušenia zaniká aj Objednávka. 

ČLÁNOK 9 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
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1. Táto Zmluva sa stáva platnou dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami; účinnosť 

nadobúda dňa [●], najskôr však v deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv.  

 

2. Ak v tejto Zmluve nie je uvedené výslovne inak, vzťahujú sa na ňu primerane ustanovenia 

Rámcovej dohody.  

 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy, a to  

(i) príloha č. 1: špecifikácia Produktov (stieracích žrebov) a cena za Produkty (stieracie 

žreby)  

(ii) príloha č. 2: pravidlá testovacej hry 

(iii) príloha č. 3: systém validácie 

V prípade rozporov medzi znením akejkoľvek prílohy a textu Zmluvy má prednosť text 

Zmluvy. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia na základe tejto Zmluvy môže prebiehať aj 

v anglickom jazyku; v prípade rozporu medzi slovenskou a anglickou verziou akejkoľvek 

komunikácie medzi Zmluvnými stranami má prednosť slovenská jazyková verzia. 

 

5. Táto Zmluva je vyhotovená v 3 (troch) vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží 2 (dve) 

vyhotovenia a Dodávateľ  1 (jedno) vyhotovenie. 

 

6. Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na 

akúkoľvek tretiu osobu a ani jednostranne započítať akúkoľvek pohľadávku voči 

Objednávateľovi.  

 

7. Túto Zmluvu je možné meniť a/alebo dopĺňať výlučne iba v písomnej podobe, a to vo forme 

dodatkov odsúhlasených oboma Zmluvnými stranami. 

 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve, považujú za 

platne dojednané, primerané hodnote zabezpečovanej povinnosti a v súlade s poctivým 

obchodným stykom. 

 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že 

táto Zmluva vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebola uzatvorená v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali. 

 

V Bratislave dňa __.__.2018   V .......................... dňa __.__.2018 

Za Objednávateľa    Za Dodávateľa  

 

 

...................................................   ......................................................... 

Ing. Ján Barczi  Joseph S. Gendron 

predseda predstavenstva    Chief Operating Officer - Lottery  

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. IGT Global Solutions Corporation   

                                                                             V zastúpení 

                                                                              Miroslav Krajcovic 

IGT Slovakia 

na základe plnomocenstva   

 

.................................................  

Mgr. Martin Bohoš   

člen predstavenstva    

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 
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PRÍLOHA Č. 3 RÁMCOVEJ DOHODY: ZMLUVA O POSKYTOVANÍ 

TLAČIARENSKÝCH SLUŽIEB PRE OBLASŤ STIERACÍCH ŽREBOV 

 

 

 

DOHODA O MLČANLIVOSTI  

A OCHRANE DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 

 

uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a § 271 Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

 

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 

sídlo: Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 

IČO:  31 340 822   

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B 

konajúca prostredníctvom: Ing. Ján Barczi, predseda predstavenstva  

 Mgr. Martin Bohoš, člen predstavenstva 
(ďalej aj len ako “spoločnosť TIPOS“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

a 

  

IGT Global Solutions Corporation  

sídlo: The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 USA, 

ústredie: 10 Memorial Boulevard, Providence, Rhode Island 02903 USA 

IČO:  905157  

zapísaná v registri Delaware, USA, ministrom štátu, divíziou pre korporácie 

konajúca prostredníctvom: Miroslav Krajčovič, na základe plnej moci 
   

(ďalej aj len ako “spoločnosť IGT“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

(spoločnosť TIPOS a spoločnosť IGT ďalej spolu aj len ako “Zmluvné strany“ v príslušnom 

gramatickom tvare alebo jednotlivo “Zmluvná strana“ v príslušnom gramatickom tvare)  

 

 

ČLÁNOK 1 

DEFINÍCIE 

 

1.1 Dôvernými informáciami sa na účely tejto Dohody rozumejú všetky a akékoľvek 

informácie, údaje, dáta, dokumenty a skutočnosti, bez ohľadu na ich charakter, podobu, 

formu a spôsob zachytenia, uchovania a odovzdania, ktoré sú poskytnuté alebo inak 

sprístupnené ktoroukoľvek zo Zmluvných strán druhej Zmluvnej strane, alebo inak získané 

v priebehu spolupráce Zmluvných strán v súvislosti s Projektom, bez ohľadu na to, či sú 

alebo nie sú osobitne označené poskytujúcou Zmluvnou stranou ako dôverné. Dôverné 

informácie sú najmä, ale nielen akékoľvek obchodné, technické, technologické, finančné, 

komerčné alebo prevádzkové informácie, špecifikácie, plány, náčrty, modely, grafy, vzorky, 

dáta, počítačové programy apod. Za Dôverné informácie poskytované zo strany ktorejkoľvek 

Zmluvnej strany sa považujú Dôverné informácie, ktoré boli poskytnuté priamo Zmluvnou 

stranou, jej Spriaznenými osobami, Internými osobami alebo inými na to určenými 

zástupcami, vrátane obchodných partnerov Zmluvnej strany, ktorí Dôverné informácie 

poskytli druhej Zmluvnej strane na základe dohody, súhlasu alebo pokynu poskytujúcej 

Zmluvnej strany. 
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1.2 Internou osobou sa na účely tejto Dohody rozumie (i) akákoľvek fyzická osoba – 

zamestnanec Zmluvnej strany tak, ako je definovaný v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce v platnom znení a (ii) akýkoľvek člen orgánov príslušnej Zmluvnej strany, ktoré 

Zmluvná strana má alebo výslovne môže mať na základe príslušných právnych predpisov 

upravujúcich jej založenie, vznik, fungovanie a zánik. 

 

1.3 Obchodným zákonníkom sa na účely tejto Dohody rozumie zákon č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v platnom znení. 

 

1.4 Pracovným dňom sa na účely tejto Dohody rozumie akýkoľvek deň okrem soboty, nedele 

a dní pracovného pokoja. 

 

1.5 Projektom sa na účely tejto Dohody rozumejú akékoľvek a všetky právne vzťahy, ktoré 

vznikajú medzi Zmluvnými stranami v rámci ich spolupráce v akejkoľvek oblasti a na 

akomkoľvek projekte, transakcii, obchodnej aktivite a pod., bez ohľadu na ich predmet alebo 

obsah, a to v rámci:  

1.5.1 predzmluvných rokovaní, bez ohľadu na to, či dôjde k uzavretiu zmluvného vzťahu,  

1.5.2 zmluvných vzťahov,   

1.5.3 vzťahov po ukončení platnosti a účinnosti ich akejkoľvek zmluvy alebo dohody a 

1.5.4 akejkoľvek komunikácie, korešpondencie, a pod. 

 

1.6 Osobitne chránenými údajmi sa na účely tejto Dohody rozumejú také Dôverné informácie, 

ktoré:  

1.6.1 sú spracovávané ktoroukoľvek Zmluvnou stranou v akýchkoľvek jej informačných 

systémoch alebo iných systémoch či v akýchkoľvek hmotných alebo nehmotných 

podobách, ktoré majú charakter osobných údajov ako aj akýchkoľvek iných údajov 

alebo informácií, ktoré sú chránené osobitnými právnymi predpismi, alebo 

1.6.2 informácie, údaje a skutočnosti, s ktorými disponuje ktorákoľvek Zmluvná strana 

a ktoré sú predmetom osobitných práv tejto Zmluvnej strany podľa príslušných 

právnych predpisov, a to najmä, ale nielen práva duševného vlastníctva (autorské 

právo, priemyselné práva, know-how a pod.), obchodné tajomstvo a pod. 

 

1.7 Spriaznenou osobou sa na účely tejto Dohody rozumejú všetky a akékoľvek subjekty, 

o ktorých platí, že: 

1.7.1 sú vo vzťahu ku ktorejkoľvek Zmluvnej strane ovládané osoby v zmysle ustanovenia § 

66a Obchodného zákonníka, alebo 

1.7.2 sú vo vzťahu ku ktorejkoľvek Zmluvnej strane ovládajúce osoby v zmysle ustanovenia 

§ 66a Obchodného zákonníka, alebo 

1.7.3 ktorákoľvek Zmluvná strana má v nich akýkoľvek podiel, vklad, účasť a pod., na 

základe čoho sa považuje za jeho zakladateľa, spoločníka, člena a pod., alebo 

1.7.4 majú v ktorejkoľvek Zmluvnej strane akýkoľvek podiel, vklad, účasť a pod., na 

základe čoho sa považujú za jej zakladateľa, spoločníka, člena a pod., alebo 

1.7.5 sú majetkovo a/alebo personálne prepojené tak, že postavenie, ktoré takýmto 

prepojením vzniká, je porovnateľné a/alebo obdobné so vzťahmi pod bodom 1.7.1 až 

1.7.4 v tomto článku 1 Dohody. 

 

 

ČLÁNOK 2 

PREDMET DOHODY 

 

2.1 Predmetom tejto Dohody je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri 

akejkoľvek dispozícii s Dôvernými informáciami, ktoré (i) si Zmluvné strany poskytli 
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v rámci vzájomnej kooperácie na Projekte alebo (ii) ku ktorým bol ktorejkoľvek Zmluvnej 

strane poskytnutý a/alebo umožnený prístup v rámci Projektu.  

 

2.2 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že táto Dohoda nie je v žiadnom rozsahu: 

2.2.1 licenčnou zmluvou na užívanie Dôverných informácií, alebo 

2.2.2 zmluvou o budúcej zmluve na Projekt alebo jeho časť, ako ani 

2.2.3 scudzovacou zmluvou, na základe ktorej by dochádzalo k akýmkoľvek prevodom 

vecí, práv, majetku alebo majetkových hodnôt v akejkoľvek súvislosti s Dôvernými 

informáciami. 

 

 

 

ČLÁNOK 3 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

3.1 Zmluvné strany sa zaväzujú:  

3.1.1 používať Dôverné informácie výlučne v súvislosti s Projektom, a to v súlade s touto 

Dohodou, akýmikoľvek inými dohodami medzi Zmluvnými stranami a poctivým 

obchodným stykom, a tieto v žiadnom rozsahu nepoužijú akýmkoľvek iným 

spôsobom, aký vyplýva výslovne z Projektu, z akýchkoľvek iných zmlúv alebo dohôd 

medzi Zmluvnými stranami alebo z tejto Dohody, najmä nie na vlastný prospech alebo 

prospech tretích osôb, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak alebo ak to výslovne 

nevyplýva z Projektu alebo z akýchkoľvek iných dohôd medzi Zmluvnými stranami, 

3.1.2 zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách, a to najmä, ale nielen, že tieto 

žiadnym spôsobom nesprístupnia a/alebo nezverejnia v rozpore s touto Dohodou, 

3.1.3 poskytnúť Dôverné informácie akýmkoľvek tretím osobám len na základe vzájomného 

písomného súhlasu udeleného vopred druhou Zmluvnou stranou, a to na konkrétne 

určený účel, v konkrétne určenom rozsahu a konkrétne určenej osobe, ak táto Dohoda 

výslovne neuvádza inak v článku 4 tejto Dohody, 

3.1.4 ochraňovať Dôverné informácie pred ich neoprávneným použitím, sprístupnením, 

rozširovaním alebo zverejnením, či už úplným alebo čiastočným poskytnutím alebo 

sprístupnením tretím osobám v rozpore s touto Dohodou, 

3.1.5 nevyhotovovať kópie materiálov obsahujúce Dôverné informácie v akejkoľvek forme, 

ktoré mu boli odovzdané alebo inak zverené bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

druhej Zmluvnej strany na vopred určený účel, ak to nie je nevyhnutné v súvislosti 

s Projektom, 

3.1.6 poskytovať, reprodukovať, kopírovať, zbierať alebo distribuovať Dôverné informácie, 

či už v celku alebo čiastočne, výlučne v súlade s touto Dohodou, 

3.1.7 prijať a dodržiavať príslušné technické, technologické, personálne, organizačné a iné 

opatrenia potrebné na ochranu Dôverných informácií, ktoré jej boli alebo budú 

poskytnuté alebo sprístupnené pred neoprávnenou manipuláciou s nimi, avšak aspoň 

také opatrenia, ktoré by obvykle a rozumne vykonal subjekt v obdobnom postavení pri 

konaní s riadnou odbornou starostlivosťou na ochranu a zabezpečenie Dôverných 

informácií, 

3.1.8 na požiadanie poskytujúcej Zmluvnej strany vrátiť všetky originály, kópie, 

reprodukcie alebo iné zhrnutia/sumáre/prehľady Dôverných informácií; všetky 

dokumenty, listiny, poznámky a iné písomnosti, rovnako ich elektronické verzie alebo 

kópie, najmä, ale nielen email, počítačové súbory, bez ohľadu na formu ich vyjadrenia 

(v čitateľnej verzii alebo strojovom kóde), ktoré boli vyhotovené na základe 

Dôverných informácií poskytnutých druhou Zmluvnou stranou a/alebo akoukoľvek 

treťou osobou, ktorej takáto Zmluvná strana ďalej poskytla Dôverné informácie, 

vrátane Interných osôb alebo Spriaznených osôb, musia byť zničené na požiadanie 
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Zmluvnej strany poskytujúcej Dôverné informácie a ich zničenie musí byť potvrdené 

písomne poskytujúcej Zmluvnej strane a 

3.1.9 zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by bolo spôsobilé privodiť čo i len ohrozenie 

ochrany Dôverných informácií dojednanej v rozsahu tejto Dohody alebo s tým 

spojenej ochrany iných práv druhej Zmluvnej strany. 

 

3.2 Zmluvné strany zároveň 

3.2.1 osobitne vyhlasujú, že nie sú oprávnené sa oboznamovať s akýmikoľvek Osobitne 

chránenými údajmi, pokiaľ tieto Osobitne chránené údaje nesúvisia s Projektom a ich 

oprávnené použitie nevyplýva výslovne z Projektu a z tejto Dohody, a že v takom 

prípade akéhokoľvek oboznámenia sa s nimi ich budú chrániť aspoň tak, ako Dôverné 

informácie, 

3.2.2 v súvislosti s bodom 3.2.1 tohto článku 3 Dohody sa zaväzujú zdržať sa akýchkoľvek 

prístupov, vstupov alebo zásahov do informačných systémov alebo iných nosičov 

alebo databáz a pod. druhej Zmluvnej strany, v ktorých sú uchovávané Osobitne 

chránené údaje, ku ktorým by mali prístup a takýmto spôsobom by sa mohli s nimi 

oboznámiť, bez ohľadu na podobu a formu týchto Osobitne chránených údajov, 

3.2.3 vyhlasujú, že v prípade, ak by sa takéto Osobitne chránené údaje stali známymi druhej 

Zmluvnej strane akýmkoľvek iným spôsobom ako porušením tejto Dohody, v rámci 

Projektu alebo náhodne, dotknutá Zmluvná strana sa zaväzuje tieto Osobitne chránené 

údaje náležite chrániť, zachovávať, neposkytnúť ich akejkoľvek tretej osobe resp. 

s nimi nakladať postupom, aký im v takomto prípade vyplýva z príslušných právnych 

predpisov, najmä vykonať úkony nevyhnutné na ich zachovanie ako predmetu práv 

druhej Zmluvnej strany a tieto v žiadnom rozsahu nepoužiť vo svoj prospech alebo 

prospech tretích osôb akýmkoľvek spôsobom a 

3.2.4 vyhlasujú, že v prípade, ak niektorej zo Zmluvných strán vyplýva z Projektu a tejto 

Dohody právo na použitie Osobitne chránených údajov v akomkoľvek rozsahu 

a akýmkoľvek spôsobom, platí že Zmluvná strana, ktorej boli poskytnuté, má výlučne 

tie práva, ktoré jej výslovne vyplývajú z Projektu, tejto Dohody a príslušných 

právnych predpisov; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že touto Dohodou 

sa v žiadnom rozsahu neudeľuje druhej Zmluvnej strane licencia na ich oprávnené 

použitie alebo sa tieto, ako majetkové právo alebo nemajetková hodnota a pod., 

neprevádzajú v žiadnom rozsahu. 

 

 

ČLÁNOK 4 

LICENCIE NA SPRÍSTUPNENIE ALEBO POSKYTNUTIE 

DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ A VÝNIMKY 

 

4.1 Zmluvná strana nemá povinnosť mlčanlivosti podľa tejto Dohody v prípade takých 

Dôverných informácií, u ktorých spoľahlivo v dotknutom rozsahu preukáže na základe 

relevantných dôkazov:  

4.1.1 že tieto informácie boli v čase uzavretia Dohody všeobecne známe alebo sa stali 

všeobecne známymi inak ako porušením tejto Dohody alebo iným protiprávnym 

konaním, alebo ktoré je možné v deň podpisu tejto Dohody získať z bežne dostupných 

informačných prostriedkov inak ako porušením tejto Dohody alebo iným 

protiprávnym konaním, alebo 

4.1.2 že tieto Dôverné informácie sú predmetom písomnej dohody alebo písomného súhlasu 

podľa bodu 3.1.3 článku 3 tejto Dohody v dotknutom rozsahu, alebo 

4.1.3 že povinnosť poskytnutia, sprístupnenia alebo zverejnenia Dôverných informácií 

ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy alebo bola uložená na to oprávneným 

orgánom verejnej správy postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, 

alebo 
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4.1.4 že povinnosť ich poskytnutia, sprístupnenia alebo zverejnenia je podľa všeobecných 

právnych predpisov podmienkou účinnosti akýchkoľvek zmlúv, ktoré obsahujú o.i. 

Dôverné informácie, 

a to od momentu, kedy k takejto skutočnosti došlo. Dotknutá Zmluvná strana je v takomto 

prípade povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o vzniku povinnosti 

poskytnúť Dôverné informácie tretej osobe s uvedením rozsahu tejto povinnosti a jej 

dôvodu. 

 

4.2 Za porušenie povinnosti podľa tejto Dohody sa nepokladá použitie potrebných Dôverných 

informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych alebo iných konaní vedených 

za účelom uplatňovania práv podľa tejto Dohody. Dotknutá Zmluvná strana je v takomto 

prípade povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o vzniku povinnosti 

poskytnúť Dôverné informácie tretej osobe s uvedením rozsahu tejto povinnosti a jej 

dôvodu. 

 

4.3 Ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená poskytnúť alebo sprístupniť Dôverné informácie 

svojim Interným osobám, a to bez potreby písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany podľa 

bodu 3.1.3 článku 3 tejto Dohody alebo povinnosti notifikácie druhej Zmluvnej strany, že 

k takejto skutočnosti došlo. V takomto prípade je dotknutá Zmluvná strana povinná 

preukázateľne zabezpečiť, aby  

4.3.1 Interné osoby, ktorým boli Dôverné informácie poskytnuté alebo sprístupnené, boli 

poučené o povinnostiach dotknutej Zmluvnej strany na základe tejto Dohody 

a Projektu a 

4.3.2 mali Interné osoby, ktorým boli Dôverné informácie poskytnuté alebo sprístupnené, 

zmluvne uloženú povinnosť mlčanlivosti a ochrany Dôverných informácií aspoň 

v rozsahu povinností dotknutej Zmluvnej strany z tejto Dohody, ak im takáto 

povinnosť výslovne nevyplýva zo zákona z titulu právneho vzťahu k dotknutej 

Zmluvnej strane. 

 

4.4 Ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená poskytnúť alebo sprístupniť Dôverné informácie 

svojim Spriazneným osobám v nevyhnutnom rozsahu, pokiaľ takéto Spriaznené osoby: 

4.4.1 participujú na Projekte, alebo  

4.4.2 je to preukázateľne nevyhnutné na výkon spoločnej alebo vzájomnej kontroly 

Spriaznenej osoby a dotknutej Zmluvnej strany, a to na základe interných 

dokumentov, alebo  

4.4.3 je to preukázateľne nevyhnutné na vedenie spoločnej evidencie, a to na základe 

zákona alebo interných dokumentov, alebo 

4.4.4 je to preukázateľne nevyhnutné na výkon iných práv v súvislosti so vzájomným 

prepojením medzi dotknutou Zmluvnou stranou a jej Spriaznenou osobou, a to na 

základe zákona alebo interných dokumentov. 

 

4.5 V prípade poskytnutia Dôverných informácií podľa bodu 4.4 tohto článku 4 Dohody je 

dotknutá Zmluvná strana povinná preukázateľne zabezpečiť:  

4.5.1 aby Spriaznené osoby, ktorým boli Dôverné informácie poskytnuté alebo 

sprístupnené, boli poučené o povinnostiach dotknutej Zmluvnej strany na základe tejto 

Dohody a Projektu,  

4.5.2 aby mali Spriaznené osoby, ktorým boli Dôverné informácie poskytnuté alebo 

sprístupnené, zmluvne uloženú povinnosť mlčanlivosti a ochrany Dôverných 

informácií aspoň v rozsahu povinností dotknutej Zmluvnej strany z tejto Dohody, ak 

im takáto povinnosť výslovne nevyplýva zo zákona z titulu právneho vzťahu 

k dotknutej Zmluvnej strane a 

4.5.3 písomnú notifikáciu druhej Zmluvnej strany, o tom, že k takémuto poskytnutiu alebo 

sprístupneniu Dôverných informácií došlo spolu s uvedením dôvodu ich poskytnutia 
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alebo sprístupnenia podľa bodu 4.4 tohto článku 4 Dohody, a to najneskôr do 3 

pracovných dní odkedy došlo k ich poskytnutiu.  

 

4.6 V prípade, že majú byť Dôverné informácie poskytnuté akejkoľvek tretej osobe, na ktoré sa 

nevzťahujú prípady podľa bodov 4.3 až 4.5 tohto článku 4 Dohody, vrátane Interných osôb 

alebo Spriaznených osôb, u ktorých neboli splnené podmienky a povinnosti podľa bodov 4.3 

až 4.5 tohto článku 4 Dohody a iných dotknutých ustanovení tejto Dohody, platí, že sa bude 

v plnom rozsahu aplikovať ustanovenie bodu 3.1.3 článku 3 Dohody, t.j. na poskytnutie 

Dôverných informácií sa bude vyžadovať písomný súhlas vopred udelený druhou Zmluvnou 

stranou. 

 

4.7 Ustanovenia tohto článku 4 Dohody sa nebudú v primeranom rozsahu aplikovať na Osobitne 

chránené údaje, v prípade, že by aplikácia ktoréhokoľvek jeho ustanovenia ohrozila a/alebo 

porušila akékoľvek práva dotknutej Zmluvnej strany vyplývajúce a/alebo súvisiace s 

Osobitne chránenými údajmi alebo akýmkoľvek spôsobom zapríčinila zhoršenie postavenia 

dotknutej Zmluvnej strany, a to najmä, ale nielen uložením sankcií, osobitných povinností. 

 

 

ČLÁNOK 5 

POVINNOSTI PRI PORUŠENÍ DOHODY 

 

5.1 Zmluvné strany majú voči sebe navzájom povinnosť notifikácie každého jednotlivého 

prípadu porušenia tejto Dohody (ďalej aj len ako “Prípady porušenia“ v príslušnom 

gramatickom tvare), t.j. porušujúca Zmluvná strana, resp. Zmluvná strana, ktorá poskytla 

alebo sprístupnila Dôverné informácie tretej osobe, u ktorej došlo k porušeniu ochrany 

Dôverných informácií podľa tejto Dohody, je povinná o tom druhú Zmluvnú stranu riadne 

a včas informovať.  

 

5.2 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za Prípad porušenia tejto Dohody sa 

považuje akékoľvek porušenie dojednaní tejto Dohody, bez ohľadu na jeho závažnosť, 

dôsledky a trvanie.  

 

5.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že nasledovné Prípady porušenia tejto Dohody sa považujú za 

závažné porušenie tejto Dohody (ďalej aj len ako “Závažné prípady porušenia“ v príslušnom 

gramatickom tvare): 

5.3.1 vyzradenie, poskytnutie, sprístupnenie alebo umožnenie prístupu k Dôverným 

informáciám tretej osobe v rozpore s podmienkami tejto Dohody tou Zmluvnou 

stranou, ktorej boli poskytnuté, 

5.3.2 zverejnenie, publikovanie alebo vystavenie Dôverných informácií na akomkoľvek 

verejnom mieste tou Zmluvnou stranou, ktorej boli poskytnuté, 

5.3.3 zneužitie Dôverných informácií tou Zmluvnou stranou, ktorej boli poskytnuté, na 

účely mimo Projektu a 

5.3.4 stratu, odcudzenie alebo poškodenie Dôverných informácií alebo hmotných nosičov 

Dôverných informácií zapríčinené porušujúcou Zmluvnou stranou, t.j. tou Zmluvnou 

stranou, ktorej boli poskytnuté, bez ohľadu na jej zavinenie. 

 

5.4 Zmluvná strana má notifikačnú povinnosť podľa bodu 5.1 tohto článku 5 Dohody v každom 

jednotlivom Prípade porušenia, a to bezodkladne po tom, ako sa dozvedela o Prípade 

porušenia alebo pri dodržaní odbornej starostlivosti dozvedieť mohla. 

 

5.5 Zmluvné strany sa zaväzujú vykonávať priebežne počas platnosti a účinnosti tejto Dohody 

pravidelné interné preventívne kontroly dodržiavania tejto Dohody a vyhotoviť o tom 
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písomný záznam. Na základe žiadosti bude takýto písomný záznam doručený druhej 

Zmluvnej strane. 

 

5.6 Zmluvné strany sa zaväzujú umožniť druhej Zmluvnej strane na základe jej žiadosti vykonať 

interný audit, resp. monitorovanie nakladania s Dôvernými informáciami, resp. ich 

používania a za týmto účelom jej poskytnú všetku na to potrebnú súčinnosť. 

 

5.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v Prípadoch porušenia si vzájomne poskytnú maximálnu 

možnú vzájomnú súčinnosť ako aj sami vykonajú všetky potrebné úkony, a to tak, aby: 

5.7.1 bolo možné čo najúčinnejšie odstrániť dôsledky Prípadu porušenia, 

5.7.2 došlo k ukončeniu Prípadu porušenia, 

5.7.3 boli prijaté preventívne kroky k tomu, aby sa takýto Prípad porušenia neopakoval, 

5.7.4 sa vyšetril Prípad porušenia, a to najmä, ale nielen podmienky a dôvody, za ktorých 

došlo k Prípadu porušenia a zistenie okruhu osôb, ktorých konaním došlo k Prípadu 

porušenia a vyvodila sa zodpovednosť voči takýmto osobám. 

 

5.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že berú na vedomie, že porušenie ustanovení tejto Dohody je 

spôsobilé privodiť neodstrániteľné dôsledky a nenahraditeľné škody, resp. škody, ktorých 

hodnota a výška nie je kompenzovateľná v peniazoch alebo sa dá len obtiažne vyčísliť, 

a preto ktorejkoľvek Zmluvnej strane prináleží priamo na základe tejto Dohody: 

5.8.1 právo odoprieť poskytnúť ďalšie Dôverné informácie, alebo  

5.8.2 právo zakázať akékoľvek používanie Dôverných informácií alebo pokračovanie 

v používaní Dôverných informácií, alebo  

5.8.3 právo inak spravodlivo a oprávnene chrániť Dôverné informácie,  

pričom platí, že dotknutej Zmluvnej strane prináležia tieto práva bez akéhokoľvek vplyvu na 

iné práva podľa tejto Dohody alebo príslušných právnych predpisov, a to najmä, ale nielen 

všeobecných prostriedkov právnej ochrany, kompenzácie akýchkoľvek nákladov s tým 

spojených, náhrady škody, sankčných plnení. 

 

 

ČLÁNOK 6 

ZODPOVEDNOSŤ A SANKCIE 

 

6.1 Ak Zmluvná strana poruší svoju povinnosť a/alebo povinnosti stanovené touto Dohodou, 

zodpovedá druhej Zmluvnej strane za škodu tým spôsobenú.  

 

 

 

ČLÁNOK 7 

KOMUNIKÁCIA 

 

7.1 Akékoľvek oznámenia a ostatná nevyhnutná a/alebo dobrovoľná korešpondencia, 

uskutočnené v súlade s touto Dohodou (ďalej aj len ako “Oznámenia“ v príslušnom 

gramatickom tvare), budú vykonané v písomnej podobe. 

 

7.2 S ohľadom na dôležitosť, Oznámenia môžu byť doručované nasledovným spôsobom: 

7.2.1 osobne, s písomným potvrdením o doručení adresátom, alebo 

7.2.2 kuriérom, alebo 

7.2.3 doporučenou poštou, alebo 

7.2.4 faxom, alebo 

7.2.5 e-mailom, 

použitím nasledovných kontaktných údajov: 
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Za spoločnosť TIPOS: 

Adresa:   Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, Slovenská republika 

Fax: [•] 

e-mail: cechova@tipos.sk 

k rukám: JUDr. Zuzana Čechová 

 

Za spoločnosť IGT: 

Adresa:   IGT Slovakia Corporation organizačná zložka, Drieňová 3, 821 01 Bratislava 

Fax: [•] 

e-mail: Miroslav.Krajcovic@IGT.com 

k rukám: Miroslav Krajčovič 

 

alebo na iné adresy alebo faxové čísla alebo e-mailové adresy, ktoré si Zmluvné strany 

navzájom oznámia v súlade s vyššie uvedeným.  

 

7.3 Pre účely tejto Dohody, Oznámenia alebo iná korešpondencia budú považované za doručené 

dňom:  

7.3.1 doručenia, ak sú doručované osobne, alebo  

7.3.2 potvrdenia doručenia adresátom, ak sú doručované kuriérom, alebo 

7.3.3 potvrdenia doručenia adresátom, ak sú doručované doporučenou poštou, alebo 

7.3.4 potvrdenia prenosu faxovej správy, ak sú doručované faxom, alebo 

7.3.5 dňom potvrdenia prijatia e-mailu, ak sú doručované e-mailom. 

 

7.4 V prípade akýchkoľvek pochybností o doručení Oznámenia sa Oznámenie bude považovať 

za doručené uplynutím odbernej lehoty pre vyzdvihnutie Oznámenia u poštového prepravcu 

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 

631 124. 

 

 

ČLÁNOK 8 

TRVANIE DOHODY 

 

8.1 Táto Dohoda nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. 

 

8.2 Táto Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.  

 

8.3 Túto Dohodu je možné vypovedať ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, a to aj bez uvedenia 

dôvodu, najskôr po uplynutí 10 kalendárnych rokov od uzavretia tejto Dohody, nie však skôr 

ako budú ukončené akékoľvek dovtedy platné a účinné zmluvy alebo dohody medzi 

Zmluvnými stranami, ktorých sa Dôverné informácie týkajú, súvisia s nimi alebo sú v nich 

obsiahnuté. 

 

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že aj v prípade ukončenia Dohody podľa ustanovenia bodu 8.3 

tohto článku 8 Dohody, nasledovné ustanovenia tejto Dohody zostávajú naďalej v platnosti 

a účinnosti, t.j. sú v zmysle ustanovenia § 582 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v platnom znení dojednané ako časovo neobmedzené záväzky Zmluvných strán: 

8.4.1 články 3, 4 a 5 tejto Dohody a 

8.4.2 iné ustanovenia tejto Dohody, z povahy ktorých to vyplýva vzhľadom na účel a zámer 

tejto Dohody. 
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ČLÁNOK 9 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

9.1 Túto Dohodu je možné zmeniť alebo doplniť výlučne iba v písomnej podobe vo forme 

dodatku podpísaného oboma Zmluvnými stranami. 

 

9.2 Táto Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, každý z nich s právnymi účinkami originálu, 

pričom každá zo Zmluvných strán obdrží po 2 vyhotoveniach. 

 

9.3 V tejto Dohode je zahrnutá celá dohoda týkajúca sa predmetu tejto Dohody. Táto Dohoda 

nahrádza akékoľvek doterajšie ponuky, korešpondenciu a vyrozumenia uskutočnené medzi 

Zmluvnými stranami, či už v písomnej alebo ústnej podobe. Zmluvné strany sa však dohodli, 

že v prípade, ak akákoľvek iná zmluva alebo dohoda v súvislosti s Projektom medzi nimi 

garantuje vyššiu ochranu Dôverných informácií, prednosť pred touto Dohodou bude mať 

takáto zmluva alebo dohoda, a to v dotknutom rozsahu.  

 

9.4 Okrem definovaných pojmov uvedených v článku 1 tejto Dohody, ak je v tejto Dohode 

použitý definovaný pojem, v tejto Dohode bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je 

priradený v príslušnej definícii. Ak z kontextu nevyplýva inak, v tejto Dohode: 

9.4.1 každý odkaz na osobu (vrátane Zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov, 

ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi 

alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade s touto Dohodou, tej Zmluvnej 

strany, do práv alebo povinností ktorej vstúpili a 

9.4.2 každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho 

dodatkov a iných zmien, vrátane novácií. 

 

9.5 Názvy článkov v tejto Dohode sú uvedené len pre uľahčenie orientácie v texte Dohody 

a nemajú vplyv na obsah, význam alebo interpretáciu tejto Dohody. 

 

9.6 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že v prípade, ak sú v tejto Dohode uvedené 

pojmy “sprístupniť“ alebo “poskytnúť“ prípadne ich akékoľvek synonymum, budú sa tieto 

pojmy na účely tejto Dohody interpretovať tak, že ide vždy o aktívne poskytnutie Dôvernej 

informácie alebo umožnenie prístupu k nej v akejkoľvek forme, akýmkoľvek spôsobom 

a pod., a to bez ohľadu na to, ktorý z takýchto pojmov bude použitý. 

 

9.7 Táto Dohoda sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa však 

dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej 

republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie 

mohlo meniť význam alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody. 

 

9.8 Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že táto 

Dohoda podlieha úprave podľa Obchodného zákonníka, pričom bola uzavretá podľa 

ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 271 Obchodného zákonníka. 

 

9.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré za nich túto Dohodu podpisujú, sú plne 

oprávnené a spôsobilé na takéto konanie, ktoré platne a účinne zaväzuje tú Zmluvnú stranu, 

za ktorú tieto osoby konajú. 

 

9.10 Každá Zmluvná strana znáša svoje vlastné náklady v súvislosti s prípravou a uzavretím tejto 

Dohody. 

 

9.11 Ktorákoľvek Zmluvná strana sa môže vzdať ktoréhokoľvek zo svojich práv vyplývajúcich 

z tejto Dohody (tak permanentne, ako aj dočasne, tak úplne, ako aj z časti, a tak 
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nepodmienene alebo za predpokladu splnenia jednej alebo viacerých podmienok) písomným 

oznámením doručeným druhej Zmluvnej strane. Nevykonanie úkonu smerujúceho k výkonu 

práva sa nepovažuje za vzdanie sa práva. 

 

9.12 Zmluvné strany vyhlasujú že, žiadne práva a/alebo povinnosti nie je možné postúpiť na inú 

osobu bez vopred udeleného písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. 

 

9.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Dohoda je uzatvorená v súlade s právnym poriadkom 

Slovenskej republiky a žiadna jej časť neporušuje žiadne práva a oprávnené záujmy tretích 

osôb. 

 

9.14 Každé ustanovenie tejto Dohody sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné 

a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto 

Dohody bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude 

neúčinné iba v rozsahu tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto 

Dohody budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto 

nevymožiteľnosti alebo neplatnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa 

dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto Dohody, ktoré sú potrebné na realizáciu jej 

zámerov z hľadiska tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti. Zmluvné strany súčasne 

vyhlasujú, že obsah tejto Dohody je výsledkom rokovaní oboch Zmluvných strán a všetky 

výrazové prostriedky a pojmy v tejto Dohode použité boli vzájomne navrhnuté 

a akceptované oboma Zmluvnými stranami. 

 

9.15 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si text tejto Dohody dôkladne prečítali, porozumeli jej 

obsahu, ktorý vyjadruje ich slobodnú, vážnu a určitú vôľu bez akýchkoľvek chýb a na znak 

toho pripájajú svoje podpisy. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že Dohoda 

nebola uzatvorená v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.  
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CERTIFICATE 
for 

IGT G L O B A L SOLUTIONS CORPORATION 
4100 South Frontage Rd Building 400 

Lakeland, Florida, United States 33815 

C E R T I F I C A T E S C O P E 

Certificate Type: Single Chain of Custody 
Standard(s): FSC-STD-40-004 V2-1 
Product Group(s): Printed Materials 

Valid from January 10, 2014 to January 9. 2019 
Certificate Registration Code: RA-COC-006758 

FSC® License Code: FSC-C116512 
Certificate Issue Number: iN-2016-1 

Additional details regarding the scope, including a full list of products and species are available at info.fsc.org. 

Rainforest Alliance 
233 Broadway, 28th Floor 
New York, NY 10279 USA 

Jon Jickling, Director, Certification 

T^\^ká^af^cet0(xlle^áB(tóVe^Í^mÍ^^<^ Ihis certífieatedKsnulcoiistilittccviilcncctlmia 
partiádar pradúci supptted hv ihc certificate halda- is h'SC ccrti/icd umlor l-'SC Coninillľil IIÍW. Products 
gjfered, shippedor xoldhyihe ealifkxtehokkrcan onfybeconskkrtáeoverBdbp díescofK 
ulicn (hevequfoedFSt dom is i Icarly skilcdon imviciv aiitls/ii/ipiiix ductments. 

fhh certífitxáe is the pi»i\t1r ol Ruin/im-st Alľuiikv. Ttťis ccrtijicak' and all eopks or Tepmductioňs <>l iliis 

certífuyMeshcdlbereturrtedordestnÁ^'f 

Kaiiiľorcsl Alliance is an FSC aceredilecl cerlifier F S C * A000520 



CERTIFIKÁT 
pre 

IGT G L O B A L SOLUTIONS CORPORATION 
4100 South Frontage Rd Building 400 

Lakeland, Florida, Spojené štáty 33815 

R O Z S A H C E R T I F I K Á C I E 

Typ certifikátu: Samostatný spracovateľský reťazec 
Norma(y): FSC-STD-40-004 V2-1 

Produktová(é) skupina(y): Tlačené materiály 
Platné od 10. januára 2014 do 9 januára 2019 

Registračný kód certifikátu: RA-COC-006758 
Kód licencie FSC®: FSC-C116512 
Číslo vydania certifikátu: IN-2016-1 

Doplňujúce informácie o rozsahu vrátane úplného zoznamu produktov a chemických látok sú k dispozícii na 
info.fsc.org. 

Rainforest Alliance 
233 Broadway, 28th Floor 
New York. NY 10279 USA 

Rainforesi Alliance je certifikačný orgán FSC® A000520 akreditovaný FSC 

Jon Jickling, riaditeľ, certifikácia 

Platnosť tohto certifikátu sa dá overiť na infb.Jsc.org. C ertifikái nie je itokazom. že určitý' produkt ckxk'moiý 
diiteľom certifikátu je certijikovam FSC aalebo and/or I SC Controlled iľixxl Produkt}', klo/v pofúka, 
dodáva alebo predáva držiteľ certifikátu sa môžu považovaťza spadajúce do platnosti tohto certifikátu len ak 
je požadované FSĹ' vyhlásenie jasne uvedené na /aktívach a prepravných dokladoch 

Tento certifikát je majetkom spoločnosti Rainforest Alliance. Certifikát a všetky kópie alebo reprodukcie 
tohto certifikátu budú na žiadosť spoločnosti Riiinfbivst Alliance vrátené alebo zničené 



P R E K L A DATE1 ] S KÁ DOLOŽKA 

Preklad som vypracovala ako prekladateľka zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov 
a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore: 
slovenský jazyk - anglický jazyk, evidenčné číslo prekladateľa 970990. 
Preklad je v denníku zapísaný pod číslom 17/2018. 

Preklad súhlasí s prekladanou listinou. 

T R A N S L A T O R S C L A U S E 

I produced the above translation as a translator listed in the Register o f Ľxperts. Interpreters 
and Translators maintained by tbc Ministry of Justicc of the Slovák Republic. disciplíne 
Slovák and English languages, translator s reg. no. 970990. 
This translation is regislcrcd in the translator's diary under no. 17/2018. 
The translation corresponds to the translatcd document. 

Pliešovce. 23/01/2018 Ing. Zuzana Šajbanová 




