
Výzva na predloženie ponuky 
v zmysle Metodického výkladu CKO č. 6 zo dňa 9.10.2018 a Príručky k procesov verejného 

obstarávania pre OP Výskum a Inovácie. 

1. Identifikácia zadávateľa zákazky: 

Názov organizácie:   AMDEN SK , s.r.o. 
IČO:    35941731 
DIČ:     2022021485 
Sídlo organizácie:   Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava 
Internetová adresa:   http://www.amden.sk/      

 
Kontaktné miesto:   EUFC SK, s.r.o., Kalnická cesta 8, 934 01 Levice 
Kontaktné osoby: 

 
Meno a priezvisko:   Mgr. Roman Mikušinec   
Telefón:    0908 93 46 80  
e-mail:     roman.mikusinec@eufc.sk   

 
2. Postup: 

v zmysle Metodického výkladu CKO č. 6 zo dňa 9.10.2018 a Príručky k procesov verejného 
obstarávania pre OP Výskum a Inovácie.  

3. Druh zákazky: 

Služby. 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:   

419 000,00 EUR bez DPH. 

5. Názov zákazky:   

Rozvoj spoločnosti AMDEN SK, s.r.o. v oblasti kreatívneho priemyslu 

6. Opis zákazky:  

Predmetom zákazky je vývoj aplikácie pre spoločnosť Amden SK s.r.o. v rámci projektu „Rozvoj 
spoločnosti AMDEN SK, s.r.o. v oblasti kreatívneho priemyslu“. Podrobná technická špecifikácia 
je uvedená v prílohe č. 3 tejto výzvy. 

2. CPV slovník: 

Hlavný predmet  
Hlavný slovník:  72212000-4  
 
Záručná doba: 24 mesiacov 
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7. Miesto dodania diela:  

AMDEN SK , s.r.o., Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava 

8. Rozsah predmetu zákazky:  

Podľa Opisu uvedeného v bode 6 a príloh k tejto výzve. 

9. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti: 

NIE. 

10. Možnosť predloženia variantných riešení:  

Nepovoľuje sa. 

11. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 

Výsledkom zadávania tejto zákazky bude zmluva o obstaraní softvérového nástroja a licenčná 
zmluva (ďalej len „Zmluva“) uzatvorená s úspešným uchádzačom/uchádzačmi.  

Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení 
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného 
obstarávania. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom 
nenávratného finančného príspevku si verejný obstarávateľ vyhradzuje právu využiť inštitút 
odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať. 

Požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v návrhu Zmluvy sú pre uchádzača záväzné. 

Návrh Zmluvy tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy. 

12. Trvanie zmluvy:  

do 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. 

13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 
v ktorých sa uvádzajú: 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu: AMDEN SK, s.r.o., poskytnutého NFP v zmysle 
pravidiel operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07) 

Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov. 
Splatnosť faktúr bude min. 60 dní. 

Ďalšie podmienky týkajúce sa financovania predmetu zákazky sú uvedené v návrhu Zmluvy. 

 
 



14. Označenie, či realizovanie služby je podmienené osobitným povolením (napr. 
licenciou, autorizáciou a pod.): 

NIE. 

15. Osobitné povolenie, licencia, autorizácia a pod.: 

- 

16. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných 
za plnenie zmluvy: 

- 

17. Obhliadka miesta realizácie miesta poskytnutia služby: 

Nie je potrebná. 

18. Lehota na predkladanie ponúk a označenie ponúk: 

do 28. 11. 2018 do 09:00  hod.  

Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.   
Doklady a dokumenty uchádzača musia byť v slovenskom, resp. v českom jazyku. Ak má 
uchádzač sídlo mimo územia Slovenskej republiky a nemá možnosť predložiť ponuku priamo v 
slovenskom jazyku/českom jazyku, doklady a dokumenty musia byť predložené v pôvodnom 
jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka. Preklady dokladov musia 
byť úradne opatrené okrúhlou pečiatkou, vyhotovené úradnými prekladateľmi. 

Ponuky je potrebné predložiť písomne (poštou, doručovateľskou službou alebo osobne) 
na adresu kontaktného miesta uvedenú v tejto výzve s uvedením hesla „Rozvoj spoločnosti 
AMDEN SK, s.r.o. v oblasti kreatívneho priemyslu“. 

19. Dátum a miesto otvárania a hodnotenia súťažných ponúk: 

 29. 11. 2018 do 10:00  hod.  

Miesto: EUFC SK, s.r.o., Kalnická cesta 8, 934 01 Levice.    

Otvárania súťažných ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili súťažnú ponuku 
v lehote na predkladanie súťažných ponúk.  

20. Podmienky účasti: 

Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý 
zodpovedá predmetu zákazky. Príslušný doklad uchádzač predloží ako originál alebo úradne 
overenú kópiu.   

 



21. Lehota viazanosti ponúk: 

do 30. júna 2019 

22. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť 

Kompletné a ocenené ponuky je potrebné doručiť v písomnej podobe (poštou, doručovateľskou 
službou alebo osobne) na adresu kontaktného miesta uvedeného v bode 1 tejto výzvy. 

23. Kritériá na hodnotenie ponúk a ich uplatnenie: 

Kritérium:  najnižšia cena spolu s DPH 

Uchádzač  vyplní priloženú prílohu s názvom „Návrh na plnenie kritérií“, „Spôsob určenia 
ponukovej ceny“, „Formulár splnenia technickej špecifikácie na predmet zákazky“ a „Návrh 
zmluvy“. 

24. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. NR SR č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. 

Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách. Cenová ponuka v inej mene ako EURO 
musí byť prepočítaná na EURO. Výšku ceny ponuky uchádzač prepočíta kurzom Národnej banky 
Slovenska (ďalej len „NBS“) platným v deň vypracovania cenovej ponuky a prepočet potvrdí 
svojim podpisom. 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), cenu uvedie v zložení: 
cena za predmet zákazky v Eur (bez DPH) 
výška DPH v Eur 
celková cena v Eur (s DPH) 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, 
upozorní/uvedie v ponuke. 

25. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuky – kritériá a ich relatívna váha: 

-      - 

26. Obsah ponuky: 

Súťažné ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 

1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, 
zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mena a priezviska, kontaktné údaje 
uchádzača na komunikáciu s verejným obstarávateľom – meno kontaktnej osoby, tel. číslo, 
e-mailová adresa. 



2. Dokladovanie podmienok účasti podľa bodu 20 tejto výzvy. 
3. Návrh na plnenie kritérií hodnotenia (príloha č. 2 výzvy) 
4. Skladba ceny (príloha č. 1 výzvy) 
5. Formulár technickej špecifikácie (príloha č. 3 výzvy) 
6. Návrh zmluvy (príloha č. 4 výzvy) 

 
27. Vysvetlenie 

V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže 
požiadať ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou 
poštou na adrese: roman.mikusinec@eufc.sk. 

Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve 
na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom, 
najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

28. Ďalšie informácie: 

Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia 
podmienky účasti uvedené v bode 20. tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky zadávateľa na 
predmet zákazy a obsah ponuky uvedenej v tejto výzve. 

Od úspešného uchádzača bude zadávateľ vyžadovať, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr 
v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v prípade fyzickej 
osoby: meno, priezvisko, adresa pobytu, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, v prípade 
právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo), údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia (s výnimkou dodávateľa tovarov). Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti 
v zmysle bodu 20 tejto výzvy vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento 
subdodávateľ plniť. 

Zadávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísania do registra partnerov 
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 
subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie 
sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

Zadávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa zmenili 
okolnosti, za ktorých sa vyhlásil proces obstarávania. 

Zadávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že 
predložené ponuky nebudú výhodné pre zadávateľa alebo budú v rozpore s finančnými 
možnosťami zadávateľa.  

Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek zadávateľa 
stanovených v tejto výzve a jej prílohách.  
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Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša 
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči zadávateľovi.  

Zadávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým uchádzačom 
výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, ostatným 
uchádzačom oznámi, že sú neúspešní. 

 

Prílohy: 

1. Skladba ceny 
2. Návrh na plnenie kritéria 
3. Formulár technickej špecifikácie 
4. Návrh zmluvy  

 

V B. Bystrici, 8. novembra 2018 

Meno a podpis zodpovednej osoby:  

         Mgr. Roman Mikušinec 

                osoba poverená VO 



Príloha 1 Spôsob určenia ponukovej ceny   

 
Názov alebo obchodné meno uchádzača: 

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

 

Adresa alebo sídlo uchádzača: 

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

 

 

Názov položky 
Cena spolu  
v EUR bez 

DPH 
DPH 

Cena spolu 
v EUR 

s DPH 

Rozvoj spoločnosti 
AMDEN SK, s.r.o. v 
oblasti kreatívneho 
priemyslu 

Rozvoj spoločnosti AMDEN SK, s.r.o. v 
oblasti kreatívneho priemyslu 

   

SPOLU      

 

 

 

Vypracoval: ..........................................     

 

   

V ...................................... dňa ................................  

 

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

 podpis oprávnenej osoby uchádzača 



Príloha 2 – Návrh na plnenie kritéria 

 

 

Názov alebo obchodné meno uchádzača: 
 

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

 

Adresa alebo sídlo uchádzača: 

 

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

 

 

 

Kritéria  ponúknutá hodnota 

Rozvoj spoločnosti AMDEN SK, s.r.o. v oblasti kreatívneho priemyslu .................... EUR 

Pozn. u platcu DPH je rozhodujúca cena s DPH, u neplatcu je rozhodujúca konečná cena. 

 

 

Vypracoval: ..........................................     

  

 

V ...................................... dňa .......................................................... 

 

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

 Podpis uchádzača 
 

 

 



Príloha 3 Formulár splnenia technickej špecifikácie na predmet zákazky   

 

Logický celok č.1 :   Program pre spoločnosť Amden SK s.r.o. 
Požadovaná 

hodnota  
Merná 

jednotka 

doplniť 
údaj 

povinne 

Hlavné technické 
parametre:  
Programové 
vybavenie (1 ks) 

Vytvorenie programového vybavenia pre strojové rozpoznanie 
identity. Program je tvorený jednotlivými modulmi, ktoré sú 
popísané nižšie. 

áno -  

Program umožní spracovať video záznam z viacerých IP nebo 
USB kamier tak aby vyhodnotil prítomnosť osôb, rozpoznal ich 
vek, pohlaví a ďalší požadované parametre (napr. štýl 
obliekania, emócie). Na základe takto získaných údajov ku 
každej osobe systém umožní realizovať ďalšie činnosti ako je 
napríklad poskytnutí špecifické predajnej ponuky,  
vyhodnotenie účinnosti využitia ponuky zákazníkom a pod. 
Ponuky budú prezentované formou veľkoformátových TV 
panelov resp. napojením na pokladničný systém obchodníkov. 

áno -  

Modul:  nastavenie a 
vyhodnotenie 
rozpoznávania (1 ks) 

Nastavenie parametrov rozpoznania identity – definícia 
veľkosti a umastenia snímaného poľa v obraze. 

áno -  

databáza jednotlivých identít s parametrami – ID, vek, 
pohlavie, zaujatie, dĺžka zaujatia, dĺžka a čas prítomnosti, 
počet výskytov, nastavenie časového parametra medzi 
jednotlivými výskyty, vzdialenosť od roviny snímania. 

áno -  

triedenie a vyhodnocovanie záznamov podľa jednotlivých 
parametrov identít 

áno -  

vymazávanie, export, import záznamov áno -  

Modul:   štruktúra, 
popis a administrácia 
lokálnej štruktúry  (1 
ks) 

správa, import alebo zadávanie, mazanie, blokácia, aktivácia 
(offline i online) 

áno -  

evidenční údaje pre jednotlivé prostriedky ako je názov, 
majiteľ a umiestnenie, typ, výrobca, SN, dátum zapojenia, 
dátum umiestnenia pokiaľ je vymenený, a ďalší. 

áno -  

prehlaď všetkých inštalovaných a zapojených prostriedkov v 
grafickom zobrazení (kamera, zobrazovací prostriedok (panel, 
projektor), zariadenie pre distribúciu kupónov (tlačiareň), s 
možností členenia podľa rôznych parametrov ako je lokalita, 
typ, aktivita 

áno -  

zapojenie – aktivácia prostriedkov do systému v online režimu áno -  

prístupové práva pre jednotlivé prostriedky áno -  

nastavenie lokálnych zostáv prostriedkov áno -  

Modul:    chybových 
hlášok a dohľadu   (1 
ks) 

report chybových hlášok z jednotlivých modulov áno -  

záznam aktivít jednotlivých užívateľov v čase áno -  



triedenie záznamov podľa užívateľov, času, subjektu, 
prostriedku, lokality 

áno -  

nastavení exportu informačných správ (email, sms, mms) áno -  

Modul:     pripojenia 
modulu 
rozpoznávania 
identity s programom 
pre rozpoznávanie 
pohybu    (1 ks) 

definícia na sebe závislých zdrojov dát áno -  

Modul:     
administrácia   (1 ks) 

správa, aktivácia, zadávanie, blokovanie, vymazávanie 
jednotlivých užívateľov a ich evidencia 

áno -  

viacúrovňové kategórie užívateľov áno -  

správa štruktúry užívateľov – krajina, firma, pobočka, 
oddelenie 

áno -  

atribúty užívateľa: meno, priezvisko, firma, pobočka, 
oddelenie, prístupové práva 

áno -  

členenie prístupových práv poľa: lokalita, lokalita-obchod, 
región, kraj, štát, firma, pobočka, oddelenie, správa obsahu, 
správa identifikácie, správa dát, správa štruktúry, globálny 
admin, firemný admin, admin pobočky, admin oddelenia 

áno -  

Modul:      správy 
mediálneho obsahu    
(1 ks) 

zoznam mediálneho obsahu využiteľného pre jednotlivé 
kampane s názvom obsahu média, typom média, parametre 
média (veľkosť súboru, dĺžka v čase) 

áno -  

Plán spustenia médií podľa zvolených parametrov (vek, doba 
zaujatia, počet osôb v zornom poli, pohlavie, čas prítomnosti), 
voľba kombinácie parametrov AND, OR, <>, = 

áno -  

Obmedzenie počtu prezentácii pro jednotlivé ID áno -  

tvorba sekvencii mediálneho obsahu áno -  

správa obsahu – vymazávanie, import, pozastavení publikácia áno -  

skúšobné spustenie - simulácia áno -  

Modul:       
vizualizácie údajov     
(1 ks) 

vizualizácia údajov z jednotlivých modulov podľa času, typu áno -  

počty prezentácii v čase, podľa umastenia, podľa zaujatia, 
podľa prítomnosti 

áno -  

Bezpečnost 

Prihlásení užívateľov bude prevedené prostredníctvom 
užívateľského mena - login a hesla 

áno -  

Globálny správca: iba jeden globálny správca ako absolútna 
autorita umožňujúca zásah do všetkých záznamov na všetkých 
úrovniach; práva na všetky subjekty a moduly; umožňuje 
založení: zástupca globálneho administrátora, administrátor 
subjektu, užívateľ subjektu, subjekt, nastavenie rámcových 
parametrov pre subjekt (počet zdrojov, počet užívateľov, 
počet administrátorov, počet lokalít, veľkosť úložiska pre dáta) 

áno -  



 

* uchádzač vyplní podfarbené polia 

 

 

 

 

Zástupca globálneho administrátora: viacej užívateľov, 
prístupové práva rovnaké ako Globálny admin s výnimkou 
zakladania zástupcu globálneho administrátora 

áno -  

 

Administrátor subjektu: jeden užívateľ, práva na jeden subjekt 
a všetky jeho lokality. Nastavenie rámcových parametrov na 
jeden subjekt vzťahujúce sa ku zdrojom tohoto subjektu. 
Umožňuje založení: užívateľ subjektu; užívateľ lokality, správca 
lokality 

prostriedkov 

áno -  

Správca lokality: jeden užívateľ, práva na jednu lokalitu a 
všetky prostriedky v tejto lokalite. Zakladá: užívateľov lokality, 
prostriedky lokality 

áno -  

Užívateľ lokality: oprávnenia definované správcom lokality áno -  

Technická špecifikácia 

Operačný systém Min. Windows 
Server 2012 R2 
(.NET 4.5, IIS, 
WebDeploy) 

ks  

Databázová základňa Min. MS SQL 
Server 2014 / 

MS SQL Server 
2014 Express a 

novší 

ks  

Príslušenstvo 
    

    

Ďalšie požiadavky 
k dodaniu 
a sfunkčneniu 
zariadenia 

 

Inštalácia programového vybavenia Áno  

Nastavenie programu - test funkčnosti Áno  



ZMLUVA O OBSTARANÍ SOFTWAROVÉHO NÁSTROJA A LICENČNÁ ZMLUVA 

uzavretá medzi zmluvnými stranami podľa ustanovení zákona č.185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení 
neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 
 

(ďalej len „zmluva“) 
 

Článok I 
Zmluvné strany 

 
 
1. Objednávateľ:  AMDEN SK , s.r.o. 

Sídlo:   Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava 
V zastúpení:  Erik Elmer, konateľ 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:   
IČO:   35941731 
DIČ:   2022021485 
IČ DPH:   SK2022021485 
Zapísaný v Obchodnom registri okresného súdu Trnava, oddiel Sro., Vložka 12974/T 
   
(ďalej len „objednávateľ“) 

 
2. Zhotoviteľ:    

Sídlo:    
V zastúpení:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:   
    
IČO:    
DIČ:    
IČ DPH:    
Zapísaný v Obchodnom registri  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

Článok II 
Účel a Predmet zmluvy  

 
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví o odovzdá mu aplikáciu  „Rozvoj spoločnosti 

AMDEN SK, s.r.o. v oblasti kreatívneho priemyslu“ v slovenskom jazyku s možnosťou jazykovej 
mutácie a to podľa požiadaviek objednávateľa a v súlade s technickou špecifikáciou obsiahnutou 
v súťažných podkladoch k zákazke, ktorá tvorí Prílohu č. 1. tejto zmluvy (ďalej len „dielo“) a zároveň 
poskytne objednávateľovi oprávnenie k výkonu práv duševného vlastníctva k dielu (licenciu) 
v rozsahu a za podmienok tejto zmluvy.  

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy uvedený v bode 2.1 tohto článku zmluvy odborne, 
kvalitne a  za podmienok uvedených v tejto zmluve, na svoje náklady a nebezpečenstvo. Činnosť 
musí byť vykonávaná tak, aby boli riadne a včas splnené všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi objednávateľom 
a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a relevantnými riadiaci dokumentmi 
Operačného programu Výskum a inovácie a v platnom znení v čase realizácie projektu.  

2.3.  Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela aj inú osobu, pričom zodpovedá za dielo tak, akoby 
ho vykonával sám.  

 
 



Článok III 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

3.1.  Miestom vykonania predmetu tejto zmluvy je: AMDEN SK , s.r.o., Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava 

3.2.  Zhotoviteľ realizuje predmet plnenia podľa tejto zmluvy osobne, prostredníctvom svojich 
zamestnancov a/alebo prostredníctvom subdodávateľov. Ak zhotoviteľ realizuje predmet plnenia 
podľa tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá tak, akoby plnenia poskytoval sám.  

3.3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do okamihu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán 
vyplývajúcich z tejto zmluvy. Termín plnenia je do 6 mesiacov od vystavenia objednávky 
objednávateľa zhotoviteľovi. 

3.4.  Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu svojho plnenia podľa tejto zmluvy dbať na to,                         
aby pri výkone svojich povinností v zmysle tejto zmluvy nepoškodil dobré meno objednávateľa.  

3.5.  Strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach a informáciách, ktoré si poskytnú v 
súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy s tým, že ich označia ako dôverné.  

3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi priebežne, minimálne raz mesačne, správy o 
stave plnenia podľa tejto zmluvy prostredníctvom e-mailu, inak vždy, keď o to objednávateľ 
zhotoviteľa požiada.  

3.7.  Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi nevyhnutnú súčinnosť pri prezentácii výstupov 
plnenia tejto zmluvy a výstupov projektu vždy, keď o to objednávateľ požiada a to formou a v rozsahu 
podľa požiadavky objednávateľa, celkovo však najviac v rozsahu 9 človekodní za celú dobu trvania 
tejto zmluvy.  

3.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že pre riadne plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy poskytne 
zhotoviteľovi bezodplatne potrebnú súčinnosť, a to najmä tým, že:  
a)  poskytne potrebnú výpočtovú kapacitu podľa technickej špecifikácie vypracovanej 

objednávateľom a odsúhlasenej zhotoviteľom,  
b) poskytne všetku súčinnosť potrebnú pre vykonanie preberacích konaní,  
c)  zriadi vzdialený prístup pre zhotoviteľa za účelom poskytovania služieb podľa tejto zmluvy.  

3.9. Zmluvné strany bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy zriadia riadiaci výbor, ktorý bude 
zložený najmenej z dvoch osôb za každú zmluvnú stranu, pričom najmenej jedna osoba za každú 
zmluvnú stranu musí byť oprávnená záväzne konať za zmluvnú stranu vrátane podpisovania 
dokumentov podľa tejto zmluvy (ďalej aj „poverený zástupca“). Zriadenie riadiaceho výboru spolu s 
uvedením jeho členov si zmluvné strany potvrdia písomne. Činnosť riadiaceho výboru sa riadi touto 
zmluvou a štatútom, ktorý bude schválený zmluvnými stranami pred prvým zasadnutím riadiaceho 
výboru. Predsedom riadiaceho výboru je poverený zástupca objednávateľa. Riadiaci výbor najmä: 
a)  zabezpečuje realizáciu súčinnosti zmluvných strán pri plnení podľa tejto zmluvy,  
b)  zabezpečuje preberanie jednotlivých plnení podľa tejto zmluvy,  
c)  dohliada na proces nahlasovania a realizácie záručných udalostí.  

3.10.  Zmluvné strany môžu kedykoľvek aj bez udania dôvodu zmeniť nimi určených členov riadiaceho 
výboru. Zmena je účinná odo dňa jej písomného oznámenia preukázateľne doručeného druhej 
zmluvnej strane.  

3.11.  Zhotoviteľ nebude v omeškaní s plnením podľa tejto zmluvy, ak záväzok na plnenie/činnosti 
vzniknutý podľa tejto zmluvy alebo na jej základe nemohol riadne a včas splniť pre okolnosti, ktoré 
po uzatvorení tejto zmluvy vznikli v dôsledku ním nepredvídateľných a neodvrátiteľných okolností 
vylučujúcich zodpovednosť; lehoty na plnenie/činnosti dodávateľa sa predĺžia o dobu trvania 
takýchto okolností po vzájomnej dohode zmluvných strán.  

3.11.  Zhotoviteľ taktiež nebude v omeškaní s plnením podľa tejto zmluvy, ak jeho záväzok na 
plnenie/činnosti podľa tejto zmluvy nemohol byť riadne a včas splnený pre to,    že objednávateľ mu 
z akéhokoľvek dôvodu, riadne a včas preukázateľne neposkytol súčinnosť podľa tejto zmluvy; lehoty 
pre plnenia/činnosti dodávateľa podľa tejto zmluvy sa predĺžia o dobu trvania preukázateľne 
neposkytnutej súčinnosti.  

3.12.  V prípade neuvedenia subdodávateľov v zmluve musí celý predmet zmluvy podľa článku II    tejto 
zmluvy dodať zhotoviteľ. Zhotoviteľ uvedie všetkých známych subdodávateľom, údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

3.13.  Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. 
3.14.  Zmena subdodávateľa je možná len na základe jeho písomného odsúhlasenia objednávateľa formou 

dodatku k tejto zmluve. 



Článok IV 
Odovzdanie a prevzatie diela 

4.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať dielo podľa článku II. bod 2.1 tejto zmluvy v predpísanej 
špecifikácii, v termíne a na miesto určenia objednávateľa. 

4.2  Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo riadne a včas bez akýchkoľvek nedostatkov spolu so všetkými 
súvisiacimi dokladmi podľa bodu 4.3 a 4.4 tohto článku zmluvy, a to výhradne prostredníctvom 
písomného preberacieho protokolu, ktorý musí byť podpísaný poverenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, oznámi túto skutočnosť spolu s dôvodmi, 
pre ktoré ho neprevzal zhotoviteľovi, pričom sa v takomto prípade nedostáva do omeškania s jeho 
prevzatím. 

4.3  Spolu s dielom je zhotoviteľ povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať súvisiace časti: 
a) zdrojový kód diela, 
b) knižnice tvorby súčastí diela, 
c) sprievodnú dokumentáciu technických súčastí diela, 
d) úplnú a detailnú dokumentáciu, popis databáz, tabuliek, procedúr, premenných vrátane 

úplného a detailného popisu aplikačnej logiky,  
e) akékoľvek iné a všetky súčasti diela bezprostredne súvisiace s realizáciou diela a jeho ďalším 

užívaním objednávateľom. 

4.4  Neodovzdanie, neúplnosť a nepravdivosť dokladov potrebných k dielu alebo k užívaniu diela 
objednávateľom podľa tohto bodu má za následok, že sa dielo považuje za neodovzdané. Pokiaľ sa 
dodatočne zistí potreba ďalších dokladov, zhotoviteľ sa zaväzuje dodať ich na základe výzvy 
objednávateľa, a to bez zbytočného odkladu. 

4.5  Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa podľa článku X. tejto zmluvy. 

4.6  Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia začať užívať dielo aj s drobnými vadami, ktoré 
sami osebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú užívanie diela objednávateľom. Zhotoviteľ je 
povinný odstrániť tieto nedostatky riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených 
objednávateľom, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť nedostatky sám alebo nechať 
ich odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. 

4.7  Dielo sa považuje za riadne ukončené, odovzdané a prevzaté objednávateľom až dňom podpísania 
preberacieho protokolu a odstránenia všetkých nedostatkov výsledkov týchto činností. 

4.8  Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, 
objednávateľ je oprávnený toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

4.9. Pri tvorbe diela zodpovedá zhotoviteľ za prípadné porušenie cudzích autorských práv a vyhlasuje, že 
ručí za pôvodnosť diela vytvoreného pre objednávateľa. 

4.10 Objednávateľ alebo ním určená osoba sú oprávnení kontrolovať plnenie predmetu zmluvy 
zhotoviteľom. V prípade zistenia, že zhotoviteľ plní predmet zmluvy v rozpore s touto zmluvou, resp. 
osobitnými pokynmi a požiadavkami objednávateľa, je objednávateľ oprávnený požadovať nápravu 
v čo najkratšom dohodnutom termíne. Ak k náprave nedôjde, zhotoviteľ zodpovedá za škody tým 
spôsobené objednávateľovi. 

4.11 Ak v priebehu zhotovovania diela nastane za účelom zabezpečenia jeho funkčnosti a komerčnej 
využiteľnosti potreba úpravy alebo doplnenia diela oproti objednávateľom predloženej technickej 
špecifikácii, úprava alebo doplnenie budú medzi zmluvnými stranami komunikované 
prostredníctvom e-mailových správ zasielaných na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Takéto 
úpravy alebo doplnenia diela sa zhotoviteľ zaväzuje akceptovať, pričom sa nepovažujú za práce 
naviac a zhotoviteľovi po ich vykonaní nevzniká nárok na zvýšenie dohodnutej ceny diela podľa 
článku VI. tejto zmluvy. 

4.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo podľa tejto zmluvy vyhotovené tak,  aby mohlo 
byť použité na dohodnutý spôsob použitia. 

4.13  Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevziať dielo, ktoré vykazuje akékoľvek, hoci aj drobné vady 
alebo nedorobky, a to aj v prípade, ak tieto nebránia riadnemu použitiu diela na účel, na ktorý bolo 
vyhotovené. Objednávateľ má právo dielo odmietnuť tiež v prípade, že dielo nebude zodpovedať 
predchádzajúcej dohode zmluvných strán o jeho realizácii alebo ak zhotoviteľ nevykoná úpravy alebo 
doplnenia podľa bodu 4.11 tohto článku zmluvy. 



Článok V 
Odmena a fakturácia 

5.1.  Za plnenie podľa tejto zmluvy patrí dodávateľovi odmena vo forme peňažného plnenia.                     
Cena za zhotovenie diela je stanovená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán                            
v súlade so zákonom č 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou 
Ministerstva financií SR 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

5.2.  Objednávateľ sa zaväzuje, že za dodanie predmetu zákazky v zmysle tejto zmluvy a Prílohy č. 1 tejto 
zmluvy zaplatí Zhotoviteľovi zmluvnú cenu vo výške: 

 

Cena bez DPH: ................................. Eur 

Výška DPH:       ................................. Eur 

Cena s DPH:      ................................. Eur 

 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa,                                  
ktoré v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy vynaloží. 

5.4 Takto určená cena diela, jej výška a spôsob jej určenia je pevná, nemenná a zahŕňa všetky 
a akékoľvek náklady, ktoré zhotoviteľ vynaloží pri plnení predmetu tejto zmluvy a je platná a záväzná 
počas celej doby trvania tejto zmluvy, pričom sa zmluvné strany dohodli,   že akékoľvek zmeny výšky 
odmeny podľa tohto článku zmluvy možno uskutočniť len na základe písomného dodatku k tejto 
zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

5.5 Objednávateľ sa zaväzuje realizovať úhradu zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom 
do 15 dní odo dňa riadneho a včasného odovzdania diela objednávateľovi, pričom podmienkou pre 
vystavenie faktúry zhotoviteľom je okrem iného podpísanie preberacieho protokolu k dielu. Lehota 
splatnosti faktúry nesmie byť kratšia ako 60 dní  od doručenia faktúry objednávateľovi, pričom cena 
diela sa uhrádza bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

5.6 Cena za dielo sa považuje za uhradenú okamihom zadania príkazu na odpísanie finančných 
prostriedkov vo výške ceny za dielo z účtu objednávateľa v prospech bankového účtu zhotoviteľa.  

5.7 Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavené faktúry obsahovali všetky potrebné náležitosti daňového 
dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať požadované náležitosti. 
Vrátením faktúry sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť 
doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

5.8 Keďže predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo chránené 
autorským právom, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že cena diela podľa tohto článku zmluvy sa 
považuje výlučne za odmenu za riadne a včasné vykonanie diela  a nie je odmenou za udelenie 
súhlasu s použitím diela (licenciu). Vzhľadom na uvedené je zhotoviteľ povinný si vo vlastnom mene 
a na vlastnú zodpovednosť splniť všetky daňové a odvodové povinnosti týkajúce sa odmeny podľa 
tohto článku zmluvy, a to v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

5.9 V prípade zmeny diela alebo jeho špecifikácie zo strany objednávateľa budú práce vykonané navyše 
spoplatnené podľa individuálnej dohody medzi zhotoviteľom a objednávateľom. 

Článok VI 
Záruky 

6.1 Po prevzatí diela objednávateľom na základe preberacieho protokolu patrí objednávateľovi právo na 
dôkladné otestovanie diela, najmä jeho funkčnosti, kvality a úrovne zobrazenia aktuálnosti 
zobrazených informácií a ich usporiadania. 

 
6.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na 180 dňovej skúšobnej dobe, ktorá začína plynúť dňom 

riadneho odovzdania diela, a ktorá slúži objednávateľovi na zistenie nedostatkov diela                       
a ich oznámenie zhotoviteľovi za účelom ich odstránenia. 



6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje nedostatky a chyby zistené počas skúšobnej doby                                                        
podľa článku 6.2 bezplatne na vlastné náklady a v čo najkratšom čase odstrániť.                                         
Ak zhotoviteľ zistené chyby a nedostatky neodstráni, objednávateľ je oprávnený odstrániť                    
ich sám, resp. dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa. 

6.4 Záručná doba na dielo je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim                           
po uplynutí 180 dňovej skúšobnej doby, ktorej uplynutie zhotoviteľ vyznačí v preberacom protokole. 

6.5 V priebehu záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť akékoľvek a všetky vady diela zistené 
objednávateľom a oznámené zhotoviteľovi, a to prioritne a v objektívne najkratšom možnom čase, 
spravidla do 24 hodín od zistenia vady. Oznámenie vady môže byť vykonané e-mailom alebo 
telefonicky na kontaktné údaje zhotoviteľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 

Článok VII 
Sankcie 

7.1 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi 
úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky, a to za každý deň omeškania. 

7.2 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením diela, je objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05% z ceny diela, a to za každý deň omeškania. Uplatnenie si zmluvnej pokuty podľa 
tohto bodu neovplyvňuje nárok na neuplatnenie si iných zmluvných pokút. 

7.3 V prípade, že zhotoviteľ poskytne dielo, akúkoľvek jeho časť, vrátane zdrojového kódu diela tretej 
osobe v rozpore s článkom XI. tejto zmluvy resp. s vôľou a bez súhlasu objednávateľa, 
objednávateľovi vzniká nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 30% z ceny diela. 

 

Článok VIII 
Subdodávatelia 

8.1.  Zhotoviteľ je povinný v zozname subdodávateľov uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, 
údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum narodenia (ďalej „Údaj“). Zoznam subdodávateľov bude tvoriť prílohu č.2 tejto zmluvy. 

8.2. Zhotoviteľ v zozname subdodávateľov zároveň prehlási, že všetci uvedení subdodávatelia                    
sú oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom subdodávky; sú spôsobilí, odborní                 
a majú dostatočné skúsenosti s realizovaním prác uvedených v subdodávke. 

8.3. Pravidlá zmeny subdodávateľa: 

8.3.1 Akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi je zhotoviteľ povinný bezodkladne,              
najneskôr do 5 pracovných dní, písomne oznámiť objednávateľovi. 

8.3.2 Zhotoviteľ je oprávnený požiadať objednávateľa o zmenu subdodávateľa uvedeného 
v Prílohe č.2. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky objednávateľa, 
objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Objednávateľ si vyhradzuje právo 
odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom alebo súdnom spore. Po celú dobu 
trvania zmluvy sa na subdodávateľov vzťahuje povinnosť uvedená  v § 11 Zákona 
o verejnom obstarávaní – byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak sa na nich 
táto povinnosť vzťahuje.  

Článok IX 
Povinnosť mlčanlivosti 

9.1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach,  o ktorých sa dozvedeli 
v súvislosti s uzavretím tejto zmluvy, ako aj s výkonom práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
Skutočnosti podľa predchádzajúcej vety tvoria predmet obchodného tajomstva v zmysle § 17 
Obchodného zákonníka. Tretím osobám je možné  tieto skutočnosti sprístupniť len so súhlasom 
druhej strany, alebo, ak je to potrebné na plnenie práv a povinností podľa tejto zmluvy. 

9.2. Povinnosť mlčanlivosti a ochrany dôverných informácii podľa tejto zmluvy trvá neobmedzene aj po 
splnení všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúci z tejto zmluvy. 

9.3. Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť mlčanlivosti podľa tejto zmluvy, je povinná nahradiť druhej 
zmluvnej strane škodu, ktorá jej tým vznikla. 

9.4. Povinnosť zachovať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na: 



a) informácie, ktoré už sú v čase podpisu tejto zmluvy verejne známe a prístupné; 
b) informácie, ktoré sa stali po podpise tejto zmluvy verejne známe a prístupné inak než porušením 

povinnosti zmluvných strán zachovať mlčanlivosť na základe tejto zmluvy 
c) prípady, keď na základe zákona vznikne niektorej zo zmluvných strán povinnosť poskytnúť 

dôverné informácie. Zmluvné strany sú v takom prípade povinné navzájom sa vopred písomne 
informovať o vzniku povinnosti poskytnúť dôverné informácie na základe zákona, a o spôsobe a 
rozsahu jej plnenia a zabezpečiť v spolupráci s druhou zmluvnou stranou, aby takéto oprávnené 
poskytnutie informácií bolo vykonané iba spôsobom a v rozsahu vyžadovanom zákonom. 

9.5. Dôverné informácie môžu zmluvné strany využiť len po vzájomne udelenom súhlase,                              
a to výlučne len za účelom plnenia predmetu tejto zmluvy. 

9.6. Zmluvne strany uznávajú, že porušením povinnosti mlčanlivosti môžu spôsobiť škody. Z uvedeného 
dôvodu sa zmluvné strany dohodli, že v prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti je dotknutá 
zmluvná strana oprávnená, popri akýchkoľvek ďalších nárokoch a bez ich obmedzenia, ako aj bez 
vzdania sa dostupnej ochrany, zakázať ďalšie použitie alebo inak spravodlivo ochrániť dôverné 
informácie, pričom má nárok aj na náhradu škody, náhradu s tým vzniknutých právnych trov, 
cestovných nákladov, náhradu za stratu času,  ako má aj právo vykonať opatrenia na zabezpečenie 
vymožiteľnosti práv a nárokov tu upravených. 

9.7. O neoprávnenom použití, poskytnutí alebo zverejnení dôverných informácii sú zmluvné strany 
povinné bezodkladne sa písomne informovať a urobiť všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie 
ich ochrany. 

Článok X. 
Autorské práva a Užívanie diela (licencia) 

10.1 Vlastníkom zhotoveného diela je vždy objednávateľ, pričom vlastnícke právo k dielu nadobúda 
súčasne s postupom realizácie diela. Týmto však objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za 
vady alebo nebezpečenstvo škody uskutočnených činností súvisiacich s realizáciou diela a zhotoviteľ 
naďalej znáša zodpovednosť za vady a nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele až do dňa 
jeho riadneho odovzdania a prevzatia objednávateľom. 

10.2 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradné právo (licenciu) na použitie diela v zmysle  tejto zmluvy, 
čo znamená, že zhotoviteľ má právo použiť dielo v pôvodnej, ako aj spracovanej alebo akokoľvek 
inak zmenenej podobe, všetkými objektívne možnými spôsobmi použitia v neobmedzenom rozsahu, 
pričom licenciu zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi bez časového, teritoriálneho a množstevného 
obmedzenia a bez možnosti  jej odvolania. 

10.3 Objednávateľ má ďalej právo dielo alebo jeho názov meniť alebo upravovať, spojiť dielo s iným 
dielom, zaradiť dielo do súborného diela a vytvárať rozmnoženiny diela, čo zahŕňa právo 
uskutočňovať priame či nepriame, trvalé či dočasné, celkové či čiastočné rozmnoženiny,                     
a to akýmikoľvek prostriedkami v akejkoľvek forme, vrátane rozlišovania týchto rozmnoženín. 
Objednávateľ je oprávnený dielo spracovať, doplniť, modifikovať (update, upgrade, nová verzia), 
prekladať, adaptovať dielo, vrátane tvorivých a netvorivých zásahov do zdrojového kódu a tvorivých 
a netvorivých zásahov do grafického stvárnenia diela. 

10.4 Objednávateľ je oprávnený bez súhlasu zhotoviteľa akýmkoľvek spôsobom zasahovať do súboru 
príkazu a inštrukcií, ktoré tvoria dielo, uskutočniť spätú analýzu, rozklad, dekompiláciu, preklad 
alebo úpravy diela. 

10.5 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ podľa svojho  vlastného uváženia                          
nie je povinný licenciu na použitie diela využiť.  

10.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený objednávateľovi udeliť licenciu podľa tohto článku zmluvy. 
Oprávnenie zhotoviteľa na udelenie licencie objednávateľovi nie je ničím obmedzené. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje neudeliť licenciu tretej osobe na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou 
objednávateľovi. Zhotoviteľ prehlasuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy neposkytol a počas trvania 
tejto zmluvy neposkytne výhradnú a ani nevýhradnú licenciu k dielu tretej strane, ktorá by bránila 
použitiu diela spôsobom udeleným licenciou objednávateľom. 

10.7 Zhotoviteľ je povinný sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu 
objednávateľovi, s výnimkou používanie diela spôsobom nevyhnutným na ďalšiu realizáciu tejto 
zmluvy. Zmluva, ktorou zhotoviteľ udelí tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený 



výhradnou licenciou objednávateľovi, je neplatná, ak objednávateľ, ktorému bola udelená výhradná 
licencia, na uzavretie takejto zmluvy neudelil predchádzajúci písomný súhlas. 

10.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zhotoviteľ touto zmluvou udeľuje objednávateľovi nárok na 
žiadnu odmenu za udelenie licencie. 

10.9 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy ručí za to, že k jednotlivým plneniam zo zmluvy (vrátane 
všetkých a akýchkoľvek súčastí diela zahŕňajúcich najmä, avšak nielen funkčné a grafické časti 
diela) dodaným, poskytnutým, vykonaným a/alebo vytvoreným zhotoviteľom alebo tretími osobami 
pre objednávateľa: 
a) má vlastnícke práva; a /alebo 
b) má a/alebo vykonáva autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného 

vlastníctva; a/alebo 
c) je oprávneným držiteľom licencií na dobu neurčitú udelených mu tretími osobami,                             

ktoré k nim majú a/alebo vykonávajú autorské práva a/alebo práva priemyselného                      
a/alebo iného duševného vlastníctva. 

10.10 V prípade, že si akákoľvek tretia osoba vrátane zamestnancov zhotoviteľa alebo tretej osoby, ktorá 
plnila za zhotoviteľa, uplatní akýkoľvek nárok proti objednávateľovi z titulu porušenia autorských 
práv a /alebo práv priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva tejto tretej osoby alebo 
akékoľvek iné nároky v akejkoľvek súvislosti so zmluvou, zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) bezodkladne obstarať na svoje vlastné náklady od takejto tretej osoby súhlas na používanie 
jednotlivých plnení dodaných, poskytnutých, vykonaných a/alebo vytvorených zhotoviteľom alebo 
tretími osobami pre objednávateľa, alebo upraviť jednotlivé plnenie(a) dodané, poskytnuté, 
vykonané a/alebo vytvorené tretími osobami pre objednávateľa tak, aby už ďalej neporušovali 
autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva tretej osoby, 
alebo nahradiť jednotlivé plnenie(a) dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené tretími 
osobami pre objednávateľa rovnakými alebo aspoň takými plneniami, ktoré majú aspoň 
podstatne podobné kvalitatívne, operačné a technické parametre a funkčnosti; a 

b) poskytnúť objednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť akékoľvek a všetky 
náklady, ktoré vznikli/vzniknú objednávateľovi v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného 
nároku tretej osoby; a 

c) nahradiť objednávateľovi akúkoľvek a všetku škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku 
uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez akéhokoľvek 
obmedzenia. 

10.11 V prípade, že zhotoviteľ neobstará súhlas tretej osoby na používanie poskytnutého plnenia neupraví 
jednotlivé plnenia a/alebo ich nenahradí inými plneniami podľa písm. a) bodu 10.10 tohto článku 
zmluvy ani do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia si práva treťou osobou, je objednávateľ 
oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na vrátenie všetkých nákladov vynaložených na 
obstaranie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy. 

10.12 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na udelenie súhlasu na použitie diela tretej osobe 
v rozsahu udelenej licencie (sublicencia). Zhotoviteľ tiež udeľuje objednávateľovi súhlas                        
na postúpenie udelenej licencie na tretiu osobu. O postúpení licencie a o osobe postupníka  nie je 
povinný zhotoviteľa informovať. Súhlas zhotoviteľa sa vzťahuje aj na predaj podniku, ktorého 
súčasťou je licencia, to isté platí pre samostatnú organizačnú zložku podniku, ktorej súčasťou je 
licencia. 

10.13 Zánikom objednávateľa prechádzajú práva a povinnosti  z udelenej licencie v celom rozsahu na 
právneho zástupcu objednávateľa. V prípade, ak nastane takáto skutočnosť, objednávateľ nie je 
povinný upovedomiť o tom zhotoviteľa. 

10.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak uzatvorením tejto zmluvy dôjde konaním zhotoviteľa k porušeniu práv 
vyplývajúcich z duševného vlastníctva tretích osôb, zhotoviteľ vysporiada takéto práva a uspokojí 
nároky tretích osôb v plnom rozsahu a bez nároku na ich následné uplatnenie voči objednávateľovi.  

10.15 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené zhotoviteľovi alebo tretím stranám, ktoré 
vzniknú v dôsledku nepravdivých vyhlásení zhotoviteľa, najmä vyhlásení uvedených v tomto článku 
zmluvy. V takomto prípade nesie zodpovednosť za škodu voči tretím osobám zhotoviteľ. 

10.16 Za predpokladu, že zhotoviteľ použil na zhotovenie diela aj tretie osoby ako subdodávateľov, 
súčasne s odovzdávaním diela objednávateľovi sa zaväzuje od subdodávateľov získať 



a objednávateľovi predložiť čestné vyhlásenia všetkých subdodávateľov, resp. spoluautorov, ktorý 
sa podieľali na zhotovení diela, v ktorom títo vyhlásia, že sa vzdávajú akýchkoľvek a všetkých práv, 
ktoré im vznikli alebo mohli vzniknúť v súvislosti so zhotovovaním časti diela, a to v prospech 
objednávateľa.  

Článok XI. 
Ukončenie účinnosti zmluvy 

11.1 Ukončenie účinnosti tejto zmluvy je možné: 
a) uplynutím doby jej trvania podľa článku III. bod 3.2 tejto zmluvy, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá musí obsahovať deň ukončenia účinnosti tejto 

zmluvy, 
c) odstúpením od zmluvy podľa ustanovení tejto zmluvy. 

11.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy, ak jedna zo zmluvných strán opakovane porušuje 
zmluvné alebo zákonné povinnosti. 

 
11.3 Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy alebo odobrať zhotoviteľovi 

časť zhotoveného diela a nechať ho realizovať tretími osobami na náklady zhotoviteľa najmä, avšak 
nie výlučne, aj z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, z ktorých každý sa považuje za 
podstatné porušenie tejto zmluvy: 
a) ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela podľa tejto zmluvy, 
b) ak zhotoviteľ nerealizuje dielo v požadovanej kvalite a v súlade s touto zmluvou, porušuje svoju 

povinnosť podľa tejto zmluvy alebo neplní pokyny objednávateľa, 
c) ak zhotoviteľ neodstraňuje objednávateľom oznámené vady diela, ktoré sa objavili počas 

zhotovovania diela alebo pri odovzdávaní a preberaní diela alebo počas záručnej doby, 

11.4 V prípade, že nastali skutočnosti zakladajúce právo odstúpiť od zmluvy jednou zo zmluvných strán, 
druhá zmluvná strana je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť zmluvnej strane, ktorá povinnosť 
porušila a dať jej primeranú lehotu na odstránenie tohto stavu. 

11.5 Pokiaľ k odstráneniu stavu porušenia povinností v lehote poskytnutej príslušnou zmluvnou stranou 
nedôjde, je táto zmluvná strana oprávnená odstúpiť od zmluvy s tým, že toto odstúpenie je účinné 
dňom doručenia druhej zmluvnej strane. 

11.6 Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej 
strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je takéto odstúpenie neplatné.  

11.7 Ukončenie účinnosti tejto zmluvy nemá na základe dohody zmluvných strán vplyv na povinnosť 
zaplatiť zmluvné pokuty a náhradu škody, ktorá vznikla. 

Článok XII 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

12.1.  Táto Zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení 
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu postupov v rámci administratívnej 
kontroly verejného obstarávania  na základe schválenej žiadosti Objednávateľa  o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku.  

12.2.  Táto zmluva sa dojednáva na dobu určitú, a to na obdobie 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy, s možnosťou predĺženia doby platnosti tejto zmluvy na základe dohody 
zmluvných strán. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia zmluvy týkajúce sa licencie. 

12.3.  Túto zmluvu, okrem splnenia záväzkov v nej obsiahnutých a uplynutí doby jej trvania, možno 
predčasne ukončiť výlučne dohodou zmluvných strán.  

12.4.  Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať výlučne formou písomných dodatkov, datovaných a 
podpísaných oboma zmluvnými stranami.  

12.6.  V prípade rozporu medzi znením zmluvy a jej príloh sa záväzkový vzťah medzi zmluvnými stranami 
spravuje znením zmluvy.  

12.7.  Pre túto zmluvu platia všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. Akékoľvek prípadné 
spory týkajúce sa tejto zmluvy alebo inak súvisiace s touto zmluvou budú prednostne riešené 



rokovaním a dohodou zmluvných strán. Ak nebudú takto v primeranej lehote v dĺžke najmenej 60 
dní vyriešené, môžu byť predložené na rozhodnutie príslušnému súdu Slovenskej republiky.  

12.8.  Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 
211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali 
za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií. Na základe tejto skutočnosti 
dodávateľ výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy podľa osobitého predpisu, ako aj ponuky 
v Profile verejného obstarávateľa. Tento súhlas udeľuje zhotoviteľ bez akýchkoľvek výhrad a bez 
časového obmedzenia. Všetky údaje uvedené na elektronickom nosiči, ktoré dodávateľ predložil v 
ponuke budú považované podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov za predložené spolu so súhlasom zhotoviteľa na ich spracovanie 
objednávateľom a osobami na to určenými podľa osobitných predpisov.  

12.9.  Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu 
sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe                     
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  v znení 
neskorších predpisov a za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú 
súhlas s jej zverejnením.  

12.10.  Zhotoviteľ je pri realizácii predmetu zmluvy viazaný zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci                          
a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

12.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 
ktorú má nadobúdateľ uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. 
Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, kontroly na mieste sú:  
a)  Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b)  Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná Správa finančnej kontroly, 

Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  
c)  orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  
d)  splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
e)  osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a ES  
f)  Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby.  

Zhotoviteľ je povinný tento záväzok kontrahovať aj v zmluvách so svojimi subdodávateľmi. 

12.12.  Za účelom realizácie oprávnenosti výdavkov, monitoringu a dokumentácie realizácie plnenia podľa 
tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený bezodplatne požadovať od zhotoviteľa predloženie 
dokumentácie o vykonaní jednotlivých bodov predmetu zmluvy počas platnosti    a účinnosti tejto 
zmluvy.  

12.13.  Zhotoviteľ je povinný dokumentáciu podľa bodu 12.12 vytvárať, evidovať, uchovávať a dodať v lehote 
na základe žiadosti objednávateľa, vrátane poskytnutia primeranej súčinnosti objednávateľovi pri 
dokladovaní oprávnenosti výdavkov týkajúcich sa financovania predmetu zmluvy.  

12.14.  Zmluvné strany vyhlasujú, že prejavy ich vôle sú dostatočne zrozumiteľné a určité a ich zmluvná 
voľnosť nie je obmedzená. Zmluva je uzavretá na základe slobodného prejavu vôle zmluvných strán 
a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvnými stranami podpísaná.  

12.15.  Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 3 dostane objednávateľ a 1 rovnopis 
zhotoviteľ.  

 
 
 
v ........................, dňa ...........................    v .......................... dňa  ...........................  
 
 
Objednávateľ      Zhotoviteľ 
 
 
 



 
Prílohy k zmluve: 
 
P. Č.  Názov prílohy: 
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky podľa Súťažných podkladov (predkladá iba úspešný uchádzač 

najneskôr v čase uzavretia zmluvy) 
Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov (predkladá iba úspešný uchádzač najneskôr v čase uzavretia 

zmluvy) 
Príloha č. 3 Cena dodávaného predmetu zákazky a jej položky v listinnej podobe (predkladá iba úspešný 

uchádzač najneskôr v čase uzavretia zmluvy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 2 ZMLUVY 

 
 

Zoznam subdodávateľov 
 

P.č. 
Názov firmy a sídlo 
subdodávateľa, IČO 

Údaje o osobe oprávnenej 
konať za subdodávateľa 

(meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia) 

Predmet dodávok, prác alebo 
služieb 

Podiel  na 
celkovom 
objeme 
dodávky 

(%) 
  

 
 
 

  

  
 

 
 

  

  
 

 
 

  

 
 
V ..........................,dňa:      Michalovce, dňa: 
 
Zhotoviteľ:       Objednávateľ: 
 
 
 
.........................................                  ......................................... 
(vyplní uchádzač)      Erik Elmer 

 


