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Rámcová dohoda  
uzatvorená podľa  § 269 ods. 2 zákonač.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov(ďalej len „zákon č. 513/1991 Zb.“) 
 

 
Objednávateľ č.1 č. 00536/2019/SEP-OMTZ-069 
 
Strany Dohody: 

 
 

1. Objednávateľ:    Národný bezpečnostný úrad 
Sídlo:     Budatínska 30, 851 06 Bratislava  
Štatutárny orgán:   Ing. Jozef Magala, riaditeľ 
IČO:     36061701 
DIČ:     2021594245 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu (IBAN):    
 

 
(ďalej len „1. objednávateľ“ alebo „strana Dohody“) 
 

2. Objednávateľ:    Slovenská informačná služba  
Sídlo:     Vajnorská 39, 831 04 Bratislava   

 Štatutárny orgán:   Ing. Anton Šafárik, riaditeľ   
IČO:      00 826 847  
DIČ:     2020879608   
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica Bratislava    
Číslo účtu:       
  
   

(ďalej len „2. objednávateľ“ alebo „strana Dohody“) 
    
 

Dodávateľ:    ALISON Slovakia s.r.o. 

Sídlo:     Tomášikova ulica 12735/64, 831 04 Bratislava 
 Zápis:     Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 

     oddiel: Sro, vložka číslo: 80854/B  
Štatutárny orgán:   Ing. Andrej Žucha, konateľ    
IČO:     35 792 141  
DIČ:     2020234425     
IČ DPH:     SK2020234425   
Bankové spojenie:   Tatra banka a.s., Bratislava    
Číslo účtu:     
 

  
(ďalej len „dodávateľ“ alebo „strana Dohody“) 
(objednávatelia a dodávateľ ďalej len „strany Dohody“) 
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Strany Dohody uzatvárajú túto Rámcovú dohodu (ďalej len „Dohoda“) podľa § 269 ods. 2 
zákona č. 513/1991 Zb. ako výsledok príležitostného verejného obstarávania, ktorým je dodávka 
tovarov a poskytnutie služieb, nevyhnutných na realizáciu predmetu zákazky  „Národný projekt: 
Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe“ (ďalej len „Národný 
projekt“).  Predmetná zákazka bola obstarávaná vo verejnom záujme štátu a spĺňa ustanovenia § 1 ods. 
2 písm. a) a w) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“). 

 
 

Článok 1 
Predmet Dohody 

 
1.1 Predmetom Dohody je dodanie tovarov a poskytovanie služieb (ďalej len „predmet Dohody“) 

v rámci Národného projektu podporovaného zo štrukturálnych fondov Európskej únie počas 
účinnosti tejto Dohody. Predmet Dohody je podrobne špecifikovaný v prílohe č. 2 (Opis 
predmetu zákazky) Dohody, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Dohoda zároveň upravuje 
podmienky plnenia predmetu Dohody a práva a povinnosti strán Dohody. 

1.2 Predmet Dohody sa bude plniť za podmienok stanovených v tejto Dohode na základe čiastkových 
zmlúv podľa článku 5 Dohody, ktoré sa budú uzatvárať podľa aktuálnych potrieb objednávateľov. 
V jednotlivých čiastkových zmluvách sa určí konkrétny rozsah plnenia, spôsob, forma a cena 
predmetu Dohody, ktorá je príslušná k predmetu plnenia podľa príslušnej čiastkovej zmluvy. 

1.3 Celkový rozsah  realizovaného predmetu Dohody bude závisieť od finančných možností a potrieb 
objednávateľov. 

1.4 Dodávateľ sa zaväzuje v súlade s touto Dohodou a na základe čiastkových zmlúv plniť predmet 
Dohody. 

1.5 Objednávatelia sa zaväzujú predmet Dohody na základe príslušných čiastkových zmlúv prevziať  
a zaplatiť cenu určenú v súlade  s článkom 3 Dohody a v súlade s ponukou predloženou  
dodávateľom v procese verejného obstarávania. 

 
Článok 2 

Miesto, spôsob a lehota plnenia 
 

2.1 Dohoda a plnenie predmetu Dohody sa bude realizovať ku každému z objednávateľov 
samostatne. 

2.2 Dodávateľ sa zaväzuje plniť predmet Dohody na základe čiastkových zmlúv v mieste určenom 
1. objednávateľom alebo 2. objednávateľom v súlade s prílohou č. 1 (Všeobecné ustanovenia), 
ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

2.3 Pri plnení predmetu Dohody sa dodávateľ zaväzuje postupovať v súlade s Dohodou 
a čiastkovými zmluvami a dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a iné predpisy platné 
a účinné v Slovenskej republike. 

2.4 Každý z objednávateľov je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Dohody a povinnosti 
definovaných v Dohode, ktoré má dodávateľ voči nemu. Ak zistí, že dodávateľ plní predmet 
Dohody v rozpore so svojimi povinnosťami  alebo príslušnými platnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky, je takýto objednávateľ  oprávnený dožadovať sa toho, aby dodávateľ 
odstránil vady vzniknuté vadným plnením a predmet Dohody plnil riadnym spôsobom. Ak tak 
dodávateľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, považuje sa takéto konanie 
dodávateľa za podstatné porušenie Dohody, pri ktorom je príslušný objednávateľ oprávnený 
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odstúpiť od tejto Dohody. Lehota na plnenie predmetu Dohody sa určí v čiastkovej zmluve. Ak 
sa v čiastkovej zmluve nedohodne inak, dodávateľ je povinný splniť predmet Dohody najneskôr 
v posledný deň lehoty určenej na poskytnutie plnenia podľa príslušnej čiastkovej zmluvy. Obsah 
a forma poskytnutia predmetu plnenia sa určí v čiastkovej zmluve. 

2.5 Opakované, t. j. najmenej trikrát, nesplnenie predmetu Dohody v lehote určenej dohodou strán 
Dohody v príslušnej čiastkovej zmluve, sa považuje za podstatné porušenie Dohody, pri ktorom 
je príslušný objednávateľ  oprávnený odstúpiť od tejto Dohody. 

2.6 Počas plnenia predmetu Dohody sa strany Dohody zaväzujú navzájom spolupracovať 
a poskytnúť si potrebnú súčinnosť za účelom plnenia predmetu Dohody v súlade s Dohodou. 

 
 

Článok 3 
Spôsob určenia ceny 

 
3.1 Celková maximálna cena je určená v súlade s podmienkami uzavretia Dohody, a to ako: 

a.)  maximálna cena za predmet Dohody (podľa prílohy č. 10 k Rámcovej dohode, kritéria č. 1, 2, 
4) v sume 22 351 957,76  eur bez DPH (slovom: dvadsaťdvamiliónovtristopäťdesiatjedentisíc-
deväťstopäťdesiatsedem eur a sedemdesiatšesť eurocentov bez DPH), t. j. 26 822 349, 31 eur  
s DPH. Ak je  dodávateľ  platcom DPH, súčasťou celkovej ceny je aktuálna výška DPH podľa 
platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky, t. j. 26 822 349, 31 s DPH a 

b.) maximálna cena za služby zahŕňajúce prevádzku jednotlivých modulov a pracovísk (v súlade 
s bodom 6.5 tejto Rámcovej dohody) hradené za odplatu po uplynutí 24-mesačnej rozšírenej 
záručnej doby predmetu zákazky, resp. 36-mesačnej podpory, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tovaru v sume 6 232 583,58 eur bez DPH (slovom: šesťmiliónovdvestotridsaťdvatisíc-
päťstoosemdesiattri eur a päťdesiatosem eurocentov bez DPH), t. j. 7 479 100,30 eur s DPH. Ak 
je dodávateľ platcom DPH, súčasťou celkovej ceny je aktuálna výška DPH podľa platných 
a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky, t. j. 7 479 100,30 s DPH. Maximálna cena 
nesmie presiahnuť percentuálne vyjadrenie ceny prevádzkových nákladov za jednotlivé moduly 
a pracoviská uvedené v prílohe č. 10 k Rámcovej dohode.  

3.2 V cene podľa bodu 3.1 Dohody sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením záväzku 
dodávateľa podľa Dohody a jednotlivých čiastkových zmlúv. 

3.3 Cena konkrétnych služieb sa určí v mene EUR vrátane DPH pri uzatváraní konkrétnej čiastkovej 
zmluvy s príslušným objednávateľom s ohľadom na vývoj cien porovnateľných služieb na 
relevantnom trhu za obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určeniu ceny, 
pričom sa berú do úvahy minimálne tri cenové ponuky na identické alebo obdobné služby, ak 
v čase zisťovania existujú. 

3.4 Celková cena za plnenie predmetu Dohody uskutočnené na základe čiastkových zmlúv 
uzavretých v súlade s touto Dohodou je závislá od výšky celkového finančného limitu za predmet 
Dohody počas platnosti Dohody. Objednávatelia nie sú povinní vyčerpať vymedzený finančný 
limit v plnej výške.  

3.5 Celková cena za predmet Dohody v rozsahu čl. 1 Dohody je zároveň určená v súlade so zákonom  
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou Ministerstva 
financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z.  o cenách. 

3.6 Špecifikácia ceny stanovujúca maximálnu cenu predmetu Dohody a spôsob určenia 
jednotkových cien za dodávaný tovar a cien za poskytované služby je uvedená v prílohe č. 3 
Dohody (Cenník tovarov a služieb), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Dohody. Jednotkové ceny  
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za predmet Dohody uvedené v prílohe č. 3 Dohody sú maximálnymi cenami po dobu plnenia 
predmetu Dohody a trvania Dohody a zahŕňajú všetky ekonomicky oprávnené náklady 
dodávateľa spojené s poskytnutím predmetu plnenia. 

3.7 Podkladom na vystavenie faktúr dodávateľom bude podľa povahy poskytnutého plnenia: 

a) Dodací list, ktorý bude obsahovať súpis tovaru dodaného dodávateľom na základe príslušnej 
čiastkovej zmluvy. Vzor dodacieho listu je uvedený v prílohe č. 4 Dohody (Vzor dodacieho a 
záručného listu), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Dohody. 

b) Výkaz poskytnutých služieb, ktorý bude obsahovať najmä popis služieb a ich rozsah, 
poskytnutých na základe čiastkovej zmluvy v rámci realizácie služieb, meno a priezvisko osoby, 
ktorá práce vykonala, ako aj zodpovedné osoby objednávateľa a dodávateľa. Vzor výkazu 
poskytnutých služieb je uvedený v prílohe č. 5 Dohody (Vzor akceptačného protokolu 
poskytnutých služieb/výkazu poskytnutých služieb), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Dohody. 

3.8 Lehoty na predloženie dodacieho listu a výkazu poskytnutých služieb budú stanovené 
v príslušnej čiastkovej zmluve. 

3.9 Dodací list obsahujúci súpis konkrétneho dodaného tovaru a výkaz poskytnutých služieb 
dodávateľom podľa príslušných čiastkových zmlúv sú utajovanými skutočnosťami podľa zákona 
č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“). Predmetné podklady budú 
tvoriť utajovanú prílohu stupňa utajenia Vyhradené k príslušnej faktúre.  

3.10.  Dodávateľ nie je oprávnený požadovať v čiastkových zmluvách, ani na základe tejto Dohody 
zálohové platby; objednávatelia neposkytujú žiadne preddavky. 

 

Článok 4 
Platobné podmienky 

 
4.1 Každý z objednávateľov sa zaväzuje zaplatiť cenu na základe faktúry riadne vystavenej 

dodávateľom podľa príslušných čiastkových zmlúv. Dodávateľ je povinný predmet plnenia 
vyúčtovať overiteľným spôsobom. 

4.2 Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej preukázateľného doručenia 
objednávateľovi.  

4.3 Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa príslušných právnych predpisov 
Slovenskej republiky, vrátane nasledovných údajov: 

4.3.1 presný názov a adresa sídla oboch strán Dohody, 
4.3.2 identifikačné číslo oboch strán Dohody, 
4.3.3 identifikačné číslo pre DPH dodávateľa, ak je platcom DPH, 
4.3.4 bankové spojenie a číslo účtu dodávateľa, 
4.3.5 fakturovaná cena s DPH a bez DPH, ak je dodávateľ platcom DPH, 
4.3.6 sadzba DPH a suma DPH, aj je dodávateľ platcom DPH, 
4.3.7 označenie plnenia, 
4.3.8 číslo čiastkovej zmluvy, 
4.3.9 číslo faktúry a dátum vyhotovenia faktúry, 
4.3.10 odtlačok pečiatky dodávateľa a podpis oprávneného zástupcu dodávateľa. 

 
4.4 Ak faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti podľa bodu 4.3, objednávateľ je oprávnený 

faktúru vrátiť dodávateľovi v lehote 10 pracovných dní od jej preukázateľného doručenia  
s uvedením konkrétnych dôvodov jej odmietnutia, pričom nová lehota splatnosti (60 
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kalendárnych dní) začne plynúť dňom preukázateľného doručenia opravenej faktúry spĺňajúcej 
všetky náležitosti. Ak objednávateľ vráti faktúru neoprávnene, po stanovenej lehote alebo bez 
uvedenia dôvodov na jej vrátenie, lehota splatnosti faktúry sa neprerušuje.  

4.5 Platby objednávateľa dodávateľovi budú realizované výlučne prevodným príkazom na číslo účtu 
dodávateľa uvedeného v Dohode. Za deň úhrady platby sa považuje deň pripísania platby na 
účet dodávateľa. 

4.6 Ďalšie platobné podmienky, podmienky fakturácie alebo sankčné nároky s tým súvisiace budú 
stanovené v jednotlivých čiastkových zmluvách. 

 

Článok 5 
Čiastkové zmluvy 

 
5.1 Dohoda sa bude realizovať na základe uzavretia čiastkových zmlúv, avšak maximálne do 

vyčerpania sumy uvedenej v bode 3.1 Dohody. Počet a obsah čiastkových zmlúv bude určený 
podľa dohody medzi objednávateľmi a dodávateľom. Žiadna uzatvorená čiastková zmluva 
nesmie byť v rozpore s Dohodou, vrátane jej príloh, alebo akýmkoľvek spôsobom Dohodu 
rozširovať alebo meniť. 

5.2 Čiastkovou zmluvou uzatváranou v rámci Dohody sa rozumie Realizačná zmluva uzatvorená 
podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. a v súlade s prílohou č. 2 (Opis predmetu zákazky) 
Dohody. 

5.3 Objednávateľ uzatvorí čiastkovú zmluvu s dodávateľom na základe doručenej písomnej výzvy 
objednávateľa, ktorá bude obsahovať najmä presné určenie dodávaného tovaru alebo 
poskytovaných služieb, cenu, záručné podmienky, práva a povinnosti strán Dohody a 
navrhovanú lehotu plnenia čiastkovej zmluvy podľa podmienok Dohody. Písomná výzva, ktorá 
bude obsahovať údaje podľa predchádzajúcej vety je utajovanou skutočnosťou podľa zákona  
č. 215/2004 Z. z.  stupňa utajenia Vyhradené.  

5.4 Dodávateľ je povinný uzatvoriť čiastkovú zmluvu v lehote 30 dní od preukázateľného doručenia 
(najmä písomnou formou prostredníctvom poštového doručenia, do elektronickej schránky, 
osobne) písomnej výzvy dodávateľovi, ak sa strany Dohody (1. objednávateľ alebo 2. 
objednávateľ na jednej strane a dodávateľ na strane druhej) nedohodnú inak, alebo ak 
v samotnej písomnej výzve nie je uvedená iná lehota na uzatvorenie príslušnej čiastkovej 
zmluvy. 

5.5 Ak dodávateľ bezdôvodne odmietne uzatvoriť čiastkovú zmluvu, ide o podstatné porušenie 
zmluvných podmienok, pri ktorom môže príslušný objednávateľ odstúpiť od Dohody. Nárok 
objednávateľa požadovať náhradu škody podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb., 
ktorá mu vznikla bezdôvodným odmietnutím uzatvoriť čiastkovú zmluvu, tým nie je dotknutá. 

5.6 Návrh čiastkovej zmluvy s podmienkami plnenia a obchodnými podmienkami vypracuje 
objednávateľ, pričom dodávateľ berie na vedomie, že každá čiastková zmluva musí obsahovať 
minimálny rozsah požadovaných náležitostí tak, ako sú uvedené v prílohe č. 6  Dohody  
(Minimálny rozsah obchodných podmienok v čiastkovej Realizačnej zmluve), ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť Dohody. 
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Článok 6 
Zodpovednosť strán Dohody 

 
6.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že počas celej doby platnosti a účinnosti Dohody bude mať uzatvorené 

poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s plnením Dohody a jednotlivých 
čiastkových zmlúv v sume minimálne 500 000,00 eur. Dodávateľ túto skutočnosť preukáže 
najneskôr pri uzatvorení Dohody. 

6.2 Každá zo strán Dohody nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu podľa platných právnych 
predpisov Slovenskej republiky a Dohody. Strany Dohody sa zaväzujú predchádzať vzniku škody, 
uskutočniť všetky vhodné a primerané opatrenia k odvráteniu hroziacej škody a v prípade vzniku 
škody urobiť všetky vhodné a primerané opatrenia k odvráteniu hroziacej škody a v prípade 
vzniku škody vyvinúť maximálne úsilie k minimalizácii prípadných vzniknutých škôd. 

6.3  Strana Dohody nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla druhej strane Dohody a nie je ani 
v omeškaní s plnením svojich záväzkov, ak toto bolo spôsobené v dôsledku omeškania s plnením 
záväzku druhej strany Dohody alebo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť (§ 374 
zákona č. 513/1991 Zb.). Strana Dohody nezodpovedá ani za škodu, ktorá vznikla druhej strane 
Dohody v dôsledku vecne nesprávneho alebo inak chybného zadania, ktoré obdržala od druhej 
strany Dohody. Strany Dohody sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia, ktoré je od nich 
možné požadovať na odvrátenie a prekonanie okolností vylučujúcich zodpovednosť. Za okolnosti 
vylučujúce zodpovednosť sa nepovažuje platobná neschopnosť ktorejkoľvek strany Dohody 
alebo jej dodávateľa. 

6.4 Strany Dohody sa zaväzujú preukázateľne upozorniť druhú strany Dohody bez zbytočného 
odkladu na okolnosti vylučujúce zodpovednosť (§ 374 zákona č. 513/1991 Zb.), ktoré bránia 
riadnemu plneniu zmluvy. 

6.5 Dodávateľ sa zaväzuje, po uplynutí  rozšírenej  záruky v trvaní 24 mesiacov poskytnutej na 
predmet zákazky: Národný projekt, resp. 36-mesačnej podpory, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tovaru, uzatvoriť s príslušným objednávateľom na základe jeho výzvy a požiadaviek čiastkovú 
zmluvu v zmysle tejto Dohody. Predmetom tejto čiastkovej zmluvy bude poskytovanie služieb 
týkajúcich sa prevádzky zákazky: Národný projekt, a to za úhradu s dodržaním maximálnej 
percentuálnej sadzby uvedenej v dodávateľom predloženom Návrhu na plnenie kritérií 
súťažných podkladov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Dohody (príloha č. 10).  Táto čiastková 
zmluva bude uzavretá maximálne na obdobie troch rokov. Dodávateľ zároveň berie na vedomie, 
že príslušný objednávateľ je oprávnený, ale nie povinný vyzvať dodávateľa na uzatvorenie takejto 
čiastkovej zmluvy.  

6.6 V prípade omeškania s plnením predmetu Dohody zaplatí dodávateľ objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z tej časti predmetu Dohody, s dodaním ktorej je dodávateľ v omeškaní 
podľa platnej čiastkovej zmluvy, a to za každý začatý deň omeškania.  

6.7 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. 4 Dohody zaplatí objednávateľ  
dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania z fakturovanej 
sumy podľa príslušnej čiastkovej zmluvy. 

6.8 Zaplatením sankcií podľa tejto Dohody nie je dotknutý nárok na náhradu spôsobenej škody, 
ktorú je dotknutá strana Dohody oprávnená vymáhať samostatne.  
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Článok 7 
Zachovanie dôvernosti informácií 

 
7.1 Strany Dohody sú povinné zachovať mlčanlivosť vo vzťahu ku všetkým informáciám uvedeným 

v Dohode, resp. na jej základe získaných a poskytnutých počas plnenia predmetu Dohody, a to 
aj po skončení tohto zmluvného záväzku. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na také 
informácie,  
u ktorých bolo preukázané, že sú alebo sa stali známymi bez zavinenia strany Dohody ani na 
informácie, ktoré má ktorýkoľvek z objednávateľov povinnosť zverejniť v zmysle platných 
a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky. Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne po 
nadobudnutí účinnosti Dohody oboznámiť a následne zabezpečiť od svojich pracovníkov, ktorí 
plnia predmet Dohody, formou podpísania vyhlásenia o mlčanlivosti zo strany príslušného 
pracovníka, dodržanie povinnosti mlčanlivosti vo vzťahu ku všetkým informáciám uvedeným 
v Dohode, resp. na jej základe získaných a poskytnutých počas plnenia predmetu Dohody, a to 
aj po skončení ich pracovnoprávneho alebo obdobného právneho vzťahu. 

7.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že informácie a materiály týkajúce sa predmetu Dohody, na ktoré  
sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 7.1, nebude poskytovať tretej strane, a to ani  
po skončení platnosti Dohody. 

7.3 Ak dodávateľ neoprávnene nakladá s informáciami, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti 
podľa bodu 7.1 Dohody alebo nakladá s informáciami poskytnutými objednávateľom spôsobom, 
ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ide o podstatné porušenie 
zmluvných podmienok a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Dohody. 

7.4 Objednávatelia sa zaväzujú poskytnúť dodávateľovi primeranú súčinnosť a všetky potrebné 
dokumenty a dôležité informácie pre včasné a riadne plnenie predmetu Dohody. 

7.5 Dodávateľ sa zaväzuje po skončení zmluvného záväzku vrátiť  príslušnému objednávateľovi 
všetky objednávateľom poskytnuté informácie a materiály týkajúce sa predmetu Dohody alebo 
tieto podľa rozhodnutia objednávateľa vymazať alebo iným spôsobom zničiť. Táto povinnosť sa 
vzťahuje aj na vyhotovené kópie. Táto povinnosť sa nevzťahuje na čiastkové zmluvy a na 
materiály a informácie, o ktorých sa tak strany Dohody dohodnú. 

7.6 Pri plnení predmetu Dohody je dodávateľ povinný dodržiavať ustanovenia zákona 
č. 215/2004 Z. z. a ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho 
vykonanie. 

7.7 Dodávateľ pri plnení predmetu Dohody zabezpečí dodržiavanie povinnosti v súlade so zákonom 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov zo strany svojich pracovníkov ako aj tretích osôb, ktoré v rámci plnenia 
predmetu Dohody prídu do styku s osobnými údajmi u objednávateľov. 

7.8 Dodávateľ sa zaväzuje, že rovnaké tovary alebo služby, aké v rámci plnenia Dohody, na základe 
čiastkových zmlúv, dodal alebo poskytol objednávateľom, t. j. dodaný tovar upravený podľa 
požiadaviek objednávateľov alebo poskytnuté služby prispôsobené podľa požiadaviek 
objednávateľov neposkytnú tretej strane. V odôvodnených prípadoch, ak si to vyžaduje verejný 
záujem, je možné takýto tovar alebo služby dodať alebo poskytnúť tretej strane iba 
s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa. 

7.9 Dodávateľ je povinný, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s  plnením 
predmetu Dohody oprávnenými osobami, ktorými sú: 

7.8.1 Úrad vlády Slovenskej republiky a ním poverené osoby, 
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7.8.2 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná Správa finančnej kontroly, 
Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

7.8.3 orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
7.8.4 splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
7.8.5 osoby prizvané orgánmi uvedenými v bodoch 7.8.1 až 7.8.4 v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, 
a poskytnúť oprávneným osobám uvedeným v bodoch 7.8.1 až 7.8.5 všetku potrebnú súčinnosť. 
 
 

Článok 8. 
Ostatné ustanovenia 

 
8.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že počas celej doby platnosti a účinnosti Dohody bude disponovať 

príslušnými oprávneniami na svoju činnosť, a zároveň bude disponovať platným potvrdením 
o priemyselnej bezpečnosti pre stupeň utajenia Tajné v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z.  

8.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že počas celej doby platnosti a účinnosti Dohody bude mať k dispozícii 
potrebné ľudské zdroje a pri plnení predmetu Dohody bude postupovať s odbornou 
starostlivosťou. 

8.3 Dodávateľ bez výhrad súhlasí s licenčnou zmluvou „Verejná licencia Európskej únie 
(EUPL)“.Predmetná licnečná zmluva je prílohou č. 8 Dohody a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

8.4 Akákoľvek komunikácia medzi objednávateľmi  a dodávateľom sa bude uskutočňovať 
v slovenskom jazyku. Materiály súvisiace s predmetom Dohody budú vyhotovené v slovenskom 
jazyku s výnimkou technickej časti predmetu Dohody, ktorá môže byť vyhotovená aj v anglickom 
jazyku. Uvedené platí, ak sa strany Dohody nedohodnú v čiastkovej zmluve inak. 

8.5 Kontaktné osoby zodpovedné za realizáciu predmetu Dohody a ich údaje (najmä telefónne číslo 

a emailová adresa) budú uvedené v prílohe č. 1  (Všeobecné ustanovenia) Dohody. Každá strana 

Dohody je oprávnená uskutočňovať zmeny vo vzťahu ku svojim kontaktným osobám, a to 

s účinnosťou ku dňu preukázateľného doručenia  oznámenia o takejto zmene druhej strane 

Dohody. Predmetné oznámenie o zmene kontaktných osôb je utajovanou skutočnosťou stupňa 

utajenia Vyhradené a je potrebné s ňou zaobchádzať v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. 

a ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov vydanými na jeho vykonanie. 

 

Článok 9 
Subdodávatelia 

 
9.1 Dodávateľ môže časť predmetu Dohody podľa príslušnej čiastkovej zmluvy zabezpečiť 

prostredníctvom svojich dodávateľov (ďalej len „subdodávateľ“) iba s predchádzajúcim 
písomným súhlasom objednávateľa. Objednávateľ pred udelením písomného súhlasu preverí, či 
dodávateľom navrhovaný subdodávateľ spĺňa všetky podmienky tak, ako dodávateľ v súlade 
s touto Dohodou; najmä musí disponovať platným potvrdením o priemyselnej bezpečnosti pre 
stupeň utajenia Tajné v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. Za riadne plnenie Dohody v prípade 
plnenia zo strany subdodávateľa však zodpovedá výlučne dodávateľ.  

9.2 Ak dodávateľ použije na časť plnenia predmetu Dohody subdodávateľov, zoznam týchto 
subdodávateľov sa uvedie v prílohe č. 7 Dohody (Zoznam subdodávateľov), ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou Dohody. Ak subdodávateľ nie je známy v okamihu podpisu Dohody, 
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doplní sa tento subdodávateľ do tohto zoznamu podľa dohody strán Dohody. Každá zmena 
subdodávateľov sa môže uskutočniť iba spôsobom uvedeným v článku 10 ods. 10.2 Dohody. 

9.3 V prípade, ak subdodávateľ nebude mať k dispozícii platné oprávnenia na svoju činnosť alebo 
platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, je dodávateľ povinný uskutočniť potrebné 
opatrenia vo vzťahu k takémuto subdodávateľovi tak, aby vždy počas platnosti a trvania tejto 
Dohody  realizovali vymedzenú časť predmetu Dohody podľa príslušnej čiastkovej zmluvy len takí 
subdodávatelia, ktorí spĺňajú všetky podmienky tak, ako dodávateľ a v súlade s touto Dohodou. 
V prípade, ak uvedené dodávateľ nesplní, považuje sa to za podstatné porušenie Dohody 
a príslušný objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Dohody. 

 

Článok 10 
Záverečné ustanovenia 

 
10.1 Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 84 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti 

alebo do vyčerpania sumy podľa bodu 3.1 Dohody podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

10.2 Dohodu možno zmeniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode strán Dohody formou písomných 
dodatkov. Dohoda nemôže byť menená, ak by sa menil predmet Dohody a cena (okrem ods. 10.3 
a 10.4 tohto článku Dohody); to neplatí pri zmene sadzby DPH. 

10.3 Pri zmene a doplnení tejto Dohody sú strany Dohody zároveň oprávnené primerane aplikovať § 
18 zákona č. 343/2015 Z. z. 

10.4 Pri uzatváraní jednotlivých čiastkových zmlúv  počas doby platnosti a účinnosti tejto Dohody sa 
objednávatelia s dodávateľom môžu dohodnúť na modifikácii technických  parametrov tovarov, 
ktoré tvoria predmet plnenia, zohľadňujúcej technický vývoj a výhodnosť pre objednávateľov. 
V uvedenom prípade budú strany Dohody primerane postupovať podľa § 42 ods. 13 zákona č. 
343/2015 Z. z. Na základe uvedeného sú strany Dohody oprávnené uzavrieť dodatok k Dohode, 
ktorým sa môže zmeniť predmet Dohody vzhľadom na modifikáciu jeho technických parametrov, 
a súčasne cena za dodanie tohto tovaru. 

10.5 Okrem zániku Dohody podľa bodu 10.1, Dohoda zanikne písomnou dohodou strán Dohody alebo 
odstúpením od Dohody z dôvodu podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z Dohody 
(najmä čl. 2 bod 2.3 a 2.5 Dohody, čl. 7 bod 7.3, čl. 9.3 Dohody). Ktorýkoľvek z objednávateľov 
môže od Dohody odstúpiť aj z dôvodu zániku platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti 
vydaného dodávateľovi podľa zákona č. 215/2004 Z. z. 

10.6 Strany Dohody sa vzájomne dohodli, že objednávatelia majú právo odstúpiť od Dohody 
s dodávateľom, v relevantných prípadoch aj od už uzavretej čiastkovej zmluvy podľa článku 5 
tejto Dohody, a  to v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy, ak výsledky kontroly 
Riadiaceho orgánu vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 292/2014 Z. z. o 
príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neumožňujú financovanie výdavkov 
vzniknutých z tejto zmluvy.  

10.7 Odstúpenie od Dohody musí mať písomnú formu, musí byť   preukázateľne doručené druhej 
strane Dohody. Dohoda zaniká dňom preukázateľného doručenia (najmä písomnou formou 
prostredníctvom poštového doručenia, do elektronickej schránky, osobne) odstúpenia druhej 
strane Dohody. Strany Dohody sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do 
dňa účinnosti odstúpenia od Dohody. V prípade odstúpenia od Dohody jedným 
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z objednávateľov, je tento povinný bezodkladne písomne oznámiť túto skutočnosť druhému 
objednávateľovi. 

10.8 Odstúpenie od Dohody alebo jej zánik z iného dôvodu sa nedotýka práva na uplatnenie nárokov 
vyplývajúcich z porušenia Dohody, vrátane oprávnenia na náhradu škody, zmluvnej pokuty, 
riešenia sporov medzi stranami Dohody a ostatných ustanovení, ktoré podľa Dohody alebo 
vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po zániku Dohody. Ustanovenia vzťahujúce sa  
k usporiadaniu vzájomných právnych vzťahov na základe Dohody zostávajú v platnosti do 
momentu ich usporiadania. 

10.9 Dohodu je možné ukončiť aj písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo strán Dohody, a to aj bez 
uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej strane Dohody. 
V prípade ukončenia Dohody výpoveďou jedným z objednávateľov, je tento povinný 
bezodkladne písomne oznámiť túto skutočnosť druhému objednávateľovi.  

10.10 Ukončenie Dohody vo vzťahu k jednému objednávateľovi nespôsobuje zánik Dohody ako celku 
a Dohoda ostáva platná a účinná vo vzťahu k druhému objednávateľovi. 

10.11 Právne vzťahy, ktoré nie sú v Dohode výslovne upravené, sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 513/1991 Zb. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 
a účinnými v Slovenskej republike. Spory týkajúce sa Dohody sa budú riešiť v prvom rade 
vzájomnou dohodou strán Dohody. Ak dohoda nie je možná, na riešenie sporov z Dohody sú 
príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. 

10.12 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami strán Dohody a účinnosť 
v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

10.13 Dohoda je vyhotovená v  štyroch vyhotoveniach (rovnopisoch), z toho dve vyhotovenia sú určené 
pre 1. objednávateľa, jedno vyhotovenie je určené pre 2. objednávateľa  a jedno vyhotovenie je 
určené pre dodávateľa. 

10.14 Neoddeliteľnou súčasťou Dohody sú prílohy: 

10.11.1 Príloha č. 1 -Všeobecné ustanovenia  
10.11.2 Príloha č. 2 - Opis predmetu zákazky 
10.11.3 Príloha č. 3 - Cenník tovarov a služieb 
10.11.4 Príloha č. 4 - Vzor dodacieho a záručného listu  
10.11.5 Príloha č. 5 - Vzor akceptačného protokolu poskytnutých 

služieb/výkazu poskytnutých služieb 
10.11.6 Príloha č. 6 - Minimálny rozsah obchodných podmienok v čiastkovej 

Realizačnej zmluve 
10.11.7 Príloha č. 7 - Zoznam subdodávateľov 
10.11.8 Príloha č. 8 -  Verejná licencia Európskej únie (EUPL) 
10.11.9 Príloha č. 9 – Vysvetlenie súťažných podkladov 
10.11.10 Príloha č. 10 - Návrh na plnenie kritérií súťažných podkladov 
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10.15 Strany Dohody vyhlasujú, že s Dohodou vrátane jej príloh boli dôkladne oboznámené, že ich vôľa 
vyjadrená v Dohode je slobodná a vážna, že Dohodu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne 
nevýhodných podmienok a ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Svoju vôľu byť 
viazané Dohodou strany Dohody vyjadrujú podpísaním Dohody. 

 

V Bratislave dňa ....................  
 
 
 

 V Bratislave dňa .................. 
 

1. Objednávateľ 
 
 
 
 
 
 
 

 Dodávateľ 
 
 

Ing. Jozef Magala 
riaditeľ 

 
 

Ing. Andrej Žucha 
konateľ 

 
 
 

 
V Bratislave dňa .................. 

 
 

2. Objednávateľ 
 

              
                

                
 
 

                       Ing. Anton Šafárik 
riaditeľ 


