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č.............................................     č.: SIS-58/100-D-249-13/2019 
 

        DÔVERNÉ 

 

Výtlačok číslo: 3 
        Počet listov: 5 
        Počet príloh/počet listov: 5/14 

Z toho: D14 
Utajovať do odpojenia príloh! 

 
 

 
Realizačná zmluva 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 513/1991 Zb.“)  

 
         
 
 
Zmluvné strany:          
 
Objednávateľ: 
 
Názov:   Slovenská informačná služba 
Sídlo:   Vajnorská 39, 831 04  Bratislava 
IČO:   00 826 847 
DIČ:   2020879608 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica  
Číslo účtu:   SK63 8180 0000 0070 0061 9315 
Štatutárny orgán:   Ing. Anton Šafárik, riaditeľ 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Dodávateľ: 
 
Obchodné meno:   ALISON Slovakia s.r.o. 
Sídlo:   Tomášikova ulica 12735/64, 831 04  Bratislava 
IČO:   35 792 141 
DIČ:   2020234425 
IČ DPH:   SK2020234425 
Bankové spojenie:   Tatra banka a.s. 
Číslo účtu:   SK67 1100 0000 0029 2112 3549 
Spoločnosť zapísaná v:  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,  
   vložka č. 80854/B 
Štatutárny orgán:   Ing. Andrej Žucha, konateľ 
 
(ďalej len „dodávateľ“). 
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Zmluvné strany uzatvárajú túto Realizačnú zmluvu (ďalej len „Zmluva“) na základe Rámcovej 
dohody č. 00536/2019/SEP-OMTZ-069 (ďalej len „Dohoda“), ktorá bola uzatvorená ako výsledok 
príležitostného verejného obstarávania, ktorým bolo dodanie tovarov a služieb na realizáciu predmetu 
zákazky „Národný projekt: Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej 
správe“ (ďalej len „Národný projekt“).  

 
 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

 
1.1 Predmetom tejto Zmluvy je dodanie tovarov a služieb dodávateľom (ďalej len „predmet 

Zmluvy“) v rámci Národného projektu podľa špecifikácie. Predmet Zmluvy je podrobne 
špecifikovaný v prílohe č. 1 Zmluvy (Opis predmetu zmluvy). Zmluva zároveň upravuje 
podmienky plnenia predmetu Zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán. 

 
1.2 Predmet Zmluvy sa bude plniť za podmienok stanovených v tejto Zmluve a v súlade s Dohodou 

uzatvorenou medzi zmluvnými stranami. Táto Zmluva nesmie byť v rozpore s Dohodou, vrátane 
jej príloh, a ani nemôže akýmkoľvek spôsobom Dohodu rozširovať alebo meniť. 

 
1.3 Dodávateľ sa zaväzuje v súlade s touto Zmluvou a v súlade s Dohodou plniť predmet Zmluvy. 
 
1.4 Objednávateľ sa zaväzuje predmet Zmluvy prevziať  a zaplatiť cenu určenú v súlade  s článkom 3 

Zmluvy. 
 

 
Článok 2 

Miesto, spôsob a lehota plnenia 
 

2.1 Dodávateľ sa zaväzuje plniť predmet Zmluvy v mieste určenom objednávateľom v súlade 
s prílohou č.  2 Zmluvy (Všeobecné ustanovenia). 
 

2.2 Pri plnení predmetu Zmluvy sa dodávateľ zaväzuje postupovať v súlade s touto Zmluvou 
a v súlade s Dohodou. 
 

2.3 Dodávateľ bude pri plnení svojich zmluvných povinností postupovať s odbornou starostlivosťou, 
v súlade s platnou a účinnou všeobecne záväznou právnou úpravou Slovenskej republiky  
a v prípade financovania predmetu plnenia z prostriedkov Európskej únie alebo iných finančných 
mechanizmov aj v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  
(ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“) a všetkými právnymi dokumentmi a inými záväznými 
pokynmi, na ktoré zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, najmä schváleným Národným projektom 
a inými strategickými dokumentmi. 
 

2.4 Zmluvné strany sú oprávnené komunikovať pri riešení zmluvných, obchodných, technických  
a ďalších záležitostiach súvisiacich s plnením tejto Zmluvy len s kontaktnými osobami, ktoré sú 
uvedené v prílohe č. 2 Zmluvy (Všeobecné ustanovenia). Zmenu kontaktných osôb je možné 
uskutočňovať iba spôsobom podľa článku 8. bod 8.5 Dohody. 
 

2.5 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy a povinnosti dodávateľa 
uvedené v tejto Zmluve. Ak objednávateľ zistí, že dodávateľ plní predmet Zmluvy v rozpore so 
svojimi povinnosťami  alebo príslušnými platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby dodávateľ 
odstránil vady vzniknuté vadným plnením a predmet Zmluvy plnil riadnym spôsobom. Ak tak 
dodávateľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávateľom, považuje sa 
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takéto konanie dodávateľa za podstatné porušenie Zmluvy, pri ktorom je objednávateľ 
oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. Zároveň je objednávateľ v takomto prípade oprávnený  
postupovať v súlade s článkom 2 bod 2.4 Dohody. 
 

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ splní predmet Zmluvy po jednotlivých samostatných 
častiach, spôsobom a v lehotách špecifikovaných v prílohe č. 2 Zmluvy (Všeobecné ustanovenia).  
 

2.7 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom spolupracovať a poskytnúť si potrebnú súčinnosť na účely 
plnenia predmetu Zmluvy v súlade s touto Zmluvou. 
 

2.8 Vlastnícke právo k jednotlivým častiam predmetu Zmluvy prechádza na objednávateľa 
okamihom úhrady ceny týchto plnení a nebezpečenstvo škody k jednotlivým plneniam 
prechádza na objednávateľa okamihom ich odovzdania a prevzatia, resp. dodania. Autorské 
práva k jednotlivým častiam predmetu Zmluvy, pri ktorých si to povaha veci vyžaduje, sú 
upravené v prílohe č. 4 Zmluvy (Úprava autorských práv).   

 
 

Článok 3 
Cena za predmet Zmluvy 

 
3.1 Zmluvná cena za predmet Zmluvy je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky 
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a v súlade s cenovou ponukou dodávateľa takto: 
3.1.1 Cena bez DPH: 12 576 053,76 eur (slovom: dvanásťmiliónov 
päťstosedemdesiatšesťtisícpäťdesiattri eur a sedemdesiatšesť eurocentov), 
3.1.2 DPH 20%: 2 515 210,75  eur (slovom: dvamiliónypäťstopätnásťtisícdvestodesať eur 
a sedemdesiatpäť eurocentov),  
3.1.3 Cena spolu s DPH: 15 091 264,51 eur (slovom: 
pätnásťmiliónovdeväťdesiatjedentisícdvestošesťdesiatštyri eur a päťdesiatjeden eurocentov.). 

 
3.2 Bližšia špecifikácia ceny za predmet Zmluvy podľa predchádzajúceho bodu tohto článku je 

uvedená v prílohe č. 3 Zmluvy (Cenník tovarov a služieb). 
 
3.3 Cena podľa bodu 3.1 tohto článku je konečná a zahŕňa v sebe všetky oprávnene vynaložené 

náklady dodávateľa v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy a v súlade so súťažnou ponukou 
dodávateľa. 

 
 

Článok 4 
Platobné podmienky 

 
4.1 Cenu za riadne poskytnutý predmet Zmluvy alebo jeho jednotlivú časť bude objednávateľ 

uhrádzať na základe faktúry dodávateľa, ktorý je povinný ju vystaviť a preukázateľne (najmä 
písomnou formou prostredníctvom poštového doručenia, do elektronickej schránky, osobne)  
doručiť do miesta sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví Zmluvy podľa skutočne poskytnutých 
plnení dodávateľa. Rozsah skutočne poskytnutého predmetu Zmluvy dodávateľ preukáže na 
základe dodacieho listu, výkazu poskytnutých služieb, ktorý bude tvoriť utajovanú prílohu stupňa 
utajenia Vyhradené, 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.“) k príslušnej faktúre. Dodací list alebo výkaz poskytnutých služieb bude 
vystavený v súlade s článkom 3 body 3.7 a 3.8 Dohody. 
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4.2 Dodávateľ je povinný predložiť objednávateľovi dodací list alebo výkaz poskytnutých služieb, 
ktoré budú tvoriť podklady na vystavenie faktúry najneskôr pri odovzdaní jednotlivej časti 
predmetu Zmluvy objednávateľovi. 
 

4.3 Dodávateľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru za tovary na základe podpísaného 
dodacieho listu, ktorý bude obsahovať súpis tovaru dodaného dodávateľom. Dodávateľ je 
oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru za poskytnuté služby na základe výkazu 
poskytnutých služieb a podpísaného akceptačného protokolu podľa prílohy č. 2 Zmluvy 
(Všeobecné ustanovenia). 
 

4.4 Dodávateľ nie je oprávnený požadovať zálohové platby; objednávateľ neposkytuje žiadne 

preddavky. 

 
4.5 Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej preukázateľného doručenia 

objednávateľovi. 

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

4.6.1 presný názov a adresa sídla oboch strán Zmluvy, 
4.6.2 identifikačné číslo oboch strán Zmluvy, 
4.6.3 identifikačné číslo pre DPH dodávateľa, 
4.6.4 bankové spojenie a číslo účtu dodávateľa, 
4.6.5 fakturovaná cena s DPH a bez DPH, 
4.6.6 sadzba DPH a suma DPH,  
4.6.7 označenie plnenia, 
4.6.8 číslo Zmluvy, 
4.6.9 číslo faktúry a dátum vyhotovenia faktúry, 
4.6.10 odtlačok pečiatky dodávateľa a podpis oprávneného zástupcu dodávateľa. 

 
4.7 Každá faktúra dodávateľa musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných  

a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak faktúra nebude 
úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, je objednávateľ 
oprávnený takúto neúplnú alebo nesprávne vyhotovenú faktúru vrátiť dodávateľovi v súlade 
s podmienkami uvedenými v Dohode. Po vystavení opravnej faktúry dodávateľom plynie nová 
riadna lehota splatnosti faktúry odo dňa jej preukázateľného doručenia objednávateľovi.  

4.8 Platba objednávateľa dodávateľovi bude realizovaná výlučne prevodným príkazom na  účet 
dodávateľa uvedený v tejto Zmluve. Za deň úhrady platby sa považuje deň pripísania platby na 
účet dodávateľa. 

 
 

Článok 5 
Povinnosti zmluvných strán 

 
5.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že informácie a materiály týkajúce sa predmetu Zmluvy nebude 

poskytovať tretej strane, s výnimkou subdovávateľov v súlade s článkom 10 Zmluvy, a to ani po 
skončení zmluvného vzťahu. 
 

5.2 Pri plnení predmetu Zmluvy je dodávateľ povinný dodržiavať ustanovenia zákona 
č. 215/2004 Z. z. a ustanovenia príslušných vykonávacích predpisov vydaných na jeho 
vykonanie. 
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5.3 Dodávateľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú 
podieľať na plnení predmetu Zmluvy tak, aby si tieto tretie osoby nemohli uplatňovať voči 
objednávateľovi žiadne nároky vyplývajúce im z osobnostných, priemyselných či iných 
obdobných práv v súvislosti s riadnym plnením záväzkov dodávateľa podľa Zmluvy. 
 

5.4 Dodávateľ sa zaväzuje po skončení zmluvného záväzku vrátiť objednávateľovi všetky 
objednávateľom poskytnuté informácie a materiály týkajúce sa predmetu Zmluvy alebo tieto 
podľa rozhodnutia objednávateľa vymazať alebo iným spôsobom, v súlade s príslušnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, zničiť. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na vyhotovené 
kópie. Táto povinnosť sa nevzťahuje na materiály a informácie, o ktorých sa tak zmluvné strany 
dohodnú. Náklady spojené s touto povinnosťou znáša dodávateľ. 
 

5.5 Dodávateľ sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly príslušným kontrolným orgánom  
a vytvoriť podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov Slovenskej republiky (najmä zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Na právne vzťahy 
založené touto zmluvou sa vzťahuje aj zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dodávateľ ako 
kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly bude riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú  
z uvedených všeobecne záväzných predpisov. Dodávateľ sa zaväzuje podrobiť sa výkonu 
kontroly aj povereným pracovníkom objednávateľa. Oprávnení poverení pracovníci 
objednávateľa vykonávajú priebežné kontroly počas trvania realizácie predmetu plnenia podľa 
zmluvy a majú prístup ku všetkým obchodným dokumentom dodávateľa, ktoré súvisia 
s výdavkami na realizáciu projektu a s plnením povinností podľa zmluvy. 
 

5.6 Dodávateľ je povinný, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s  plnením 
predmetu Zmluvy oprávnenými osobami, ktorými sú: 
5.6.1 Úrad vlády Slovenskej republiky a ním poverené osoby, 
5.6.2 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná Správa finančnej kontroly, 

Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
5.6.3 orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
5.6.4 splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
5.6.5 osoby prizvané orgánmi uvedenými v bodoch 5.6.1 až 5.6.4 v súlade s príslušnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, a poskytnúť 
oprávneným osobám uvedeným v bodoch 5.6.1 až 5.6.5 všetku potrebnú súčinnosť. 

 
5.7 Dodávateľ zodpovedá za udržiavanie poriadku a čistoty v objekte objednávateľa. Odpady 

a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti sa zaväzuje odvážať a likvidovať na vlastné náklady. 
 

5.8 Pracovníci dodávateľa sú povinní dodržiavať v objekte objednávateľa organizačné opatrenia 
upravujúce vstupný režim do jeho priestorov. 
 

5.9 Objednávateľ umožní pracovníkom dodávateľa prístup do priestorov dohodnutých zmluvnými 
stranami ako miesto plnenia Zmluvy na účely realizácie predmetu Zmluvy a po vzájomnej 
dohode im umožní vykonávať práce aj v čase mimo obvyklej pracovnej doby objednávateľa. 
 

5.10 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi všetku potrebnú a požadovanú súčinnosť, 
vrátane odovzdania všetkých potrebných technických informácií a podkladov, zabezpečenia 
súčinnosti iných orgánov alebo tretích strán v takom rozsahu, aby umožnili dodávateľovi splniť 
riadne a včas všetky záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ 
bude požiadavky na súčinnosť zasielať objednávateľovi elektronicky oprávneným osobám aspoň 
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tri (3) pracovné dni vopred (v prípade mimoriadnych okolností minimálne dvadsaťštyri (24) 
hodín vopred), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  
 

 
Článok 6 

Záručná doba a zodpovednosť zmluvných strán 
 

6.1 Záručná doba je dvadsaťštyri (24) mesiacov na predmet Zmluvy ako celok a začína plynúť dňom 
odovzdania predmetu Zmluvy do užívania objednávateľovi, ktorým je dátum prevzatia predmetu 
Zmluvy ako celku uvedený v akceptačnom protokole, pričom objednávateľ bude mať platnú 
podporu od výrobcov jednotlivých hardverových zariadení a softvérových aplikácií.  

 
6.2 Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet Zmluvy bude realizovaný podľa podmienok tejto 

Zmluvy, najmä v súlade s prílohou č. 1 Zmluvy (Opis predmetu Zmluvy), podľa platných 
technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, a že bude 
mať funkčné vlastnosti uvedené v tejto Zmluve. 
 

6.3 Vady  jednotlivej časti predmetu Zmluvy zistené počas preberacieho konania je objednávateľ 
oprávnený písomne uplatňovať v dodacom liste alebo vo výkaze poskytnutých služieb,  
s určením termínu ich odstránenia. 

 
6.4 Reklamácie vád plnenia predmetu Zmluvy alebo jej jednotlivej časti v záručnej dobe uplatní 

objednávateľ  preukázateľne (najmä písomnou formou prostredníctvom poštového doručenia, 
do elektronickej schránky, prostredníctvom služby technickej podpory, osobne) u dodávateľa 
bez zbytočného odkladu po zistení vady. Dodávateľ v takomto prípade preverí oznámenú vadu 
plnenia a v prípade, že sa na ňu vzťahuje záruka, túto vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr 
však v lehote dohodnutej s objednávateľom, na vlastné náklady odstráni.  

 
6.5 Záruka sa vzťahuje aj na výskyt drobných estetických nedostatkov predmetu Zmluvy, ak sa 

zmluvné strany nedohodnú inak. 
 
6.6 Dodávateľ nezodpovedá za vady predmetu Zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych 

podkladov, prípadne vecí poskytnutých mu objednávateľom. 
 

6.7 Ďalšie podmienky poskytovanej záruky a reklamácie vád plnenia sú bližšie špecifikované 
v prílohe č. 2 Zmluvy (Všeobecné ustanovenia). 

 
6.8 Každá zo zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu podľa platných a účinných 

všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a Zmluvy. Zmluvné strany sa 
zaväzujú predchádzať vzniku škody, uskutočniť všetky vhodné a primerané opatrenia 
k odvráteniu hroziacej škody a v prípade vzniku škody vyvinúť maximálne úsilie  
k minimalizácii prípadných vzniknutých škôd. 

 
6.9 Žiadna zo zmluvných strán nebude v omeškaní, ak svoj záväzok nemohla riadne a včas splniť 

z dôvodu, že po uzatvorení Zmluvy nastali okolnosti nezávislé od vôle tejto zmluvnej strany 
alebo, že druhá strana je v omeškaní. V takomto prípade sa lehoty pre splnenie záväzku podľa 
tejto Zmluvy tej zmluvnej strany, ktorá je v omeškaní, predĺžia o dobu zodpovedajúcu dobe 
trvania takýchto skutočností. 
 

6.10 Zmluvná strana nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla druhej zmluvnej strane, ak toto bolo 
spôsobené v dôsledku omeškania s plnením záväzku druhej zmluvnej strany alebo v dôsledku 
okolností vylučujúcich zodpovednosť (§ 374 zákona č. 513/1991 Zb.). Zmluvná strana 
nezodpovedá ani za škodu, ktorá vznikla druhej zmluvnej strane v dôsledku vecne nesprávneho 



7 
 

alebo inak chybného zadania, ktoré obdŕžala od druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa 
zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie, ktoré je od nich možné požadovať na odvrátenie  
a prekonanie okolností vylučujúcich zodpovednosť. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa 
nepovažuje platobná neschopnosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán. 
 

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

 
Článok 7 

Zachovanie dôvernosti informácií 
 

7.1 Zmluvné strany sú povinné zachovať mlčanlivosť vo vzťahu ku všetkým informáciám uvedeným 
v tejto Zmluve, ako aj na jej základe získaných a poskytnutých informácií počas plnenia predmetu 
Zmluvy, 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 zmluvnej 
strany ani na informácie, ktoré má objednávateľ povinnosť zverejniť v zmysle platných 
a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky. Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne po 
nadobudnutí účinnosti Zmluvy oboznámiť a následne zabezpečiť od svojich pracovníkov, ktorí 
plnia predmet Zmluvy, formou podpísania vyhlásenia o mlčanlivosti zo strany príslušného 
pracovníka, dodržanie povinnosti mlčanlivosti vo vzťahu ku všetkým informáciám uvedeným 
v Zmluve, resp. na jej základe získaných a poskytnutých informácií počas plnenia predmetu 
Zmluvy, a to aj po skončení ich pracovnoprávneho alebo obdobného právneho vzťahu. 

 
7.2 Ak dodávateľ neoprávnene nakladá s informáciami, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti 

podľa bodu 7.1 Zmluvy 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 Zmluvy. 
 

7.3 Dodávateľ pri plnení predmetu Zmluvy zabezpečí dodržiavanie povinností podľa zákona 
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 Zmluvy prídu do styku s osobnými údajmi u objednávateľa. 

 
 

Článok 8 
Zmluvné pokuty 

 
8.1 V prípade omeškania s plnením predmetu Zmluvy v lehote podľa článku 2 bod 2.6 Zmluvy 

a prílohy č. 2 Zmluvy (Všeobecné ustanovenia) z dôvodov na strane dodávateľa, zaplatí 
dodávateľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny predmetu Zmluvy alebo jej časti, 
s plnením ktorej je v omeškaní, a to za každý deň omeškania. 
 

8.2 Ak je dodávateľ v omeškaní s odstránením vád predmetu Zmluvy alebo jej časti v podľa článku 
6 bod 6.3 a 6.4 Zmluvy z dôvodu na strane dodávateľa, má objednávateľ právo požadovať 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny príslušného čiastkového plnenia, ktorého sa 
odstraňovanie vád týka, za každý i začatý deň omeškania. 
 

8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 4 Zmluvy zaplatí 
objednávateľ  dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý i začatý deň omeškania 
z fakturovanej sumy. 
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8.4 Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou hradí povinná zmluvná strana nezávisle na tom, 

v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno uplatniť  
a vymáhať samostatne vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu. 
 

 
Článok 9 

Ostatné ustanovenia 
 

9.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy 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. 
 

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

9.3 Akákoľvek komunikácia medzi objednávateľom a dodávateľom sa bude uskutočňovať 
v slovenskom jazyku. Materiály súvisiace s predmetom Zmluvy budú vyhotovené v slovenskom 
jazyku s výnimkou technickej časti predmetu Zmluvy, ktorá môže byť vyhotovená aj v anglickom 
jazyku. 

 

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy a jej príloh je dodávateľ povinný informovať 
objednávateľa o plánovanom odovzdávaní akéhokoľvek plnenia podľa tejto Zmluvy (tovaru, 
služieb, pracoviska, dokumentácie a pod.) a vyzvať objednávateľa (aj prostredníctvom e-mailu)  
na prevzatie takéhoto plnenia minimálne desať (10) pracovných dní vopred pred plánovaným 
termínom dodania plnenia Zmluvy. Objednávateľ  je povinný prevziať predmet plnenia Zmluvy 
v termíne dohodnutom zmluvnými stranami, najneskôr však do pätnástich (15) pracovných dní 
odo dňa doručenia výzvy dodávateľa. V prípade márneho uplynutia tejto lehoty na prevzatie 
predmetu plnenia Zmluvy sa má za to, že príslušné plnenie bolo riadne dodané a odovzdané  
a objednávateľom prevzaté. 
 
 

Článok 10 
Subdodávatelia 

 
10.1 Dodávateľ môže predmet Zmluvy alebo jej časť zabezpečiť prostredníctvom svojich dodávateľov 

(ďalej len „subdodávateľ“) uvedených v prílohe č. 5 Zmluvy (Zoznam subdodávateľov). 
Subdodávateľ musí spĺňať všetky podmienky tak, ako dodávateľ v súlade s touto Zmluvou 
a Dohodou, najmä musí disponovať platným potvrdením o priemyselnej bezpečnosti pre stupeň 
utajenia Tajné v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. 
  

10.2 Ak v priebehu realizácie predmetu Zmluvy bude potrebné doplniť subdodávateľa,  
resp. uskutočniť zmenu v osobách subdodávateľov, zmluvné strany sa zaväzujú postupovať 
v súlade s článkom 9 Dohody. Za riadne plnenie Dohody v prípade plnenia zo strany 
subdodávateľa však zodpovedá výlučne dodávateľ. 
 

10.3 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 
Zmluvy  realizovali predmet Zmluvy podľa tejto Zmluvy len takí subdodávatelia, ktorí spĺňajú 
všetky podmienky tak, ako dodávateľ a v súlade s touto Zmluvou a Dohodou. V prípade, ak 
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uvedené dodávateľ nesplní, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a  objednávateľ je 
oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Objednávateľ je zároveň oprávnený v takomto prípade 
postupovať aj v súlade s článkom 9 bod 9.3 Dohody. 
 

10.4 Dodávateľ je povinný písomne zaslať zoznam osôb v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom 
obdobnom vzťahu spolu s údajmi v súlade s prílohou č. 2 (Všeobecné ustanovenia) v rozsahu 
potrebnom na zabezpečenie povinností objednávateľa v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z., 
ktorí budú v mieste určenom objednávateľom zabezpečovať plnenie predmetu Zmluvy, a to 
najneskôr 30 (tridsať) pracovných dní pred vstupom týchto osôb do miest na to určených; to 
rovnako platí pre subdodávateľov. 

 

 
Článok 11 

Záverečné ustanovenia 
 

11.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v súlade s lehotami uvedenými v prílohe č. 2, bod 2 Zmluvy, 
odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. 
 

11.2 Meniť alebo doplňovať text Zmluvy je možné len formou písomných, riadne očíslovaných 
dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Uvedené neplatí pri 
zmene sadzby DPH. 
 

11.3 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od Zmluvy v prípadoch uvedených v tejto Zmluve a ďalej 
v prípadoch, ak druhá zmluvná strana poruší svoje záväzky podľa tejto Zmluvy a toto porušenie 
neodstráni ani v dodatočnej primeranej lehote určenej písomne dotknutou zmluvnou stranou, 
ktorá nesmie byť kratšia ako tridsať (30) pracovných dní. Pri podstatnom porušení záväzku 
dodávateľa vyplývajceho z tejto Zmluvy (najmä článok 2 bod 2.2 a 2.3, článok 7 bod 7.2 a článok 
10 bod 10.3 Zmluvy) je objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy okamžite, t. j. bez 
poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na splnenie záväzku. Objednávateľ môže od Zmluvy 
odstúpiť aj z dôvodu zániku platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vydaného 
dodávateľovi podľa zákona č. 215/2004 Z. z.  

 

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, a to v prípade, keď 
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. 
 

11.5 Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť preukázateľne doručené druhej 
strane Dohody. Zmluva zaniká dňom preukázateľného doručenia (najmä písomnou formou 
prostredníctvom poštového doručenia, do elektronickej schránky, osobne) odstúpenia druhej 
zmluvnej strane. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do 
dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy.   

 

11.6 Právne vzťahy neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 513/1991 Zb. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými  
v Slovenskej republike. Spory týkajúce sa Zmluvy budú zmluvné strany riešiť v prvom rade 
vzájomnou dohodou zmluvných strán. Ak k takejto dohode nedôjde, na riešenie sporov zo 
Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. 
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11.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade 
s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
 

11.8 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy: 
11.8.1 Príloha č. 1 – Opis predmetu Zmluvy 
11.8.2 Príloha č. 2 – Všeobecné ustanovenia 
11.8.3 Príloha č. 3 – Cenník tovarov a služieb 
11.8.4 Príloha č. 4 – Úprava autorských práv 
11.8.5 Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov 

 
11.9 Zmluva je vyhotovená v troch originálnych rovnopisoch, jeden rovnopis pre dodávateľa a dva 

rovnopisy pre objednávateľa. 
 

11.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so Zmluvou vrátane jej príloh dôkladne oboznámili, že ich vôľa 
vyjadrená v Zmluve je slobodná a vážna, že Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne 
nevýhodných podmienok a ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Svoju vôľu byť 
viazané Zmluvou zmluvné strany vyjadrujú podpísaním Zmluvy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Objednávateľ 
 
 
 

 
 

 

 Dodávateľ 
 
 
 

Ing. Anton Šafárik 
riaditeľ 

 Ing. Andrej Žucha 
konateľ 

 


