NÁVRH
ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)
Číslo zmluvy Objednávateľa

Číslo zmluvy Zhotoviteľa:

Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sídlo:

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. László Sólymos, minister
IČO:

42181810

DIČ:

2023106679

IČ DPH:

SK2023106679

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN refundácie:

SK14 8180 0000 0070 0038 9046

IBAN platby zo zálohy: SK89 8180 0000 0070 0038 9054

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Dodávateľ:
Obchodné meno: .....................................
Sídlo: .....................................
Štatutárny zástupca: .....................................
IČO: .....................................
DIČ: .....................................
IČ DPH: .....................................
Bankové spojenie: .....................................
IBAN: .....................................
Tel.: .....................................
Zápis v Obchodnom registri:
(ďalej len „dodávateľ“)
sa dohodli na nasledovnom:
Článok 1 – Základné ustanovenia
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1.1 Objednávateľ vyhlásil oznámením č. xxxx, zverejneným vo Vestníku verejného obstarávania č.
xxx dňa xx.xx. 20xx verejnú súťaž na realizáciu zákazky “Informačný systém odpadového
hospodárstva” (ďalej aj len „verejné obstarávanie“). V rámci verejnej súťaže bola vybraná ponuka
dodávateľa ako úspešného uchádzača. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky
dodávateľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli
uzatvoriť túto zmluvu.
1.2 Objednávateľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky v nej
obsiahnuté.
1.3 Dodávateľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky v nej obsiahnuté.
1.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy:
a) príloha č. 1, ktorá obsahuje Všeobecné podmienky zmluvy, ktoré sú pre zmluvné strany
záväzné (ďalej len „príloha č. 1“);
b) príloha č. 2, ktorá obsahuje vlastný návrh plnenia predmetu zmluvy prevzatý z predloženej
ponuky dodávateľa (v súlade s časťou C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov);
c) príloha č. 3, ktorá obsahuje časový harmonogram plnenia predmetu zmluvy prevzatý z
predloženej ponuky dodávateľa spolu s fakturačnými miľnikmi plnenia;
d) príloha č. 4, ktorá obsahuje záväznú cenu za predmet zmluvy v podobe štruktúrovaného
rozpočtu ceny predloženého v rámci ponuky dodávateľa;
e) príloha č. 5, ktorá obsahuje zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu z podnikateľského
rizika alebo potvrdenie o uzatvorení takejto poistnej zmluvy;
f) príloha č. 6, ktorá obsahuje certifikát systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa
ISO radu 27001 na služby v oblasti návrhu, vývoja, implementácie a integrácie softvérových
riešení, respektíve iný certifikát (doklad) prezentujúci zavedený systém manažérstva
informačnej bezpečnosti dodávateľa;
g) príloha č. 7, ktorá obsahuje zoznam kľúčových expertov a ostatné osoby určené dodávateľom
zodpovedné za plnenie zmluvy;

Článok 2 – Základný účel a predmet plnenia zmluvy
2.1. Základným účelom tejto zmluvy je realizácia projektu: „Informačný systém odpadového
hospodárstva". Realizáciou predmetu plnenia sa dodávateľ zaväzuje poskytnúť služby bližšie
špecifikované v prílohe č. 2 tejto zmluvy v súlade s rozpočtom predmetu zmluvy špecifikovaným v
prílohe č. 4 tejto zmluvy.
2.2. Predmetom plnenia tejto zmluvy je riadenie projektu, analýza súčasného stavu, návrh riešenia,
vývoj, implementácia, migrácia existujúcich dát RISO, testovanie, školenie, nasadenie do
prevádzky Informačného systému odpadového hospodárstva (ďalej len „ISOH“).
2.3. Dodávateľ sa zaväzuje v rámci plnenia podľa tejto zmluvy poskytnúť aj služby:
 projektového riadenia v súlade s metodológiou PRINCE 2, zahrňujúce aj monitoring
projektu, riadenie dodávok a finančné riadenie.
2.4. Prijímateľom predmetu plnenia podľa tejto zmluvy je objednávateľ.
2.5. Záväzku dodávateľa podľa bodu 2.2, 2.3 a 2.4 tohto článku tejto zmluvy zodpovedá záväzok
objednávateľa zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu.
Článok 3 – Plnenie zmluvy
3.1. Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok stanovených touto zmluvou a jej prílohami realizovať
riadne a včas oblasti a aktivity podľa článku 2 bodu 2.2 a 2.3 tejto zmluvy a všetky s tým spojené
plnenia špecifikované v prílohe č. 2 tejto zmluvy alebo v prípade písomnej požiadavky
objednávateľa
vo forme rozhodnutia Riadiaceho výboru podľa článku 5 prílohy č. 1 tejto zmluvy (ďalej len
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„Riadiaci výbor“) realizovať predmet plnenia tejto zmluvy a všetky s ním súvisiace plnenia podľa
opisu predmetu plnenia, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
Článok 4 – Zmluvná cena
4.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a jej príloh
zmluvnú cenu za riadne a včas vykonané dielo.
4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za všetky plnenia podľa tejto zmluvy predstavuje
sumu maximálne vo výške ..................... EUR bez DPH, (slovom .................. EUR bez DPH),
výška DPH ................ EUR, (slovom ................................. EUR), spolu ……………… EUR s
DPH,
(slovom
....................
EUR
s DPH).
Štruktúrovaný
rozpočet
ceny
za realizáciu predmetu zmluvy podľa článku 2 bodu 2.2 a 2.3 tejto zmluvy a všetky s ním spojené
plnenia tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy a je pre zmluvné strany záväzný.
Článok 5 – Platby
5.1. Objednávateľ zmluvnú cenu zaplatí dodávateľovi v súlade s touto zmluvou a jej prílohami.
5.2. Podmienkou vystavenia konečnej faktúry je aj podpísanie súhrnného akceptačného protokolu
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorý bude zároveň tvoriť i prílohu konečnej
faktúry.
5.3. Podmienkou vystavenia čiastkovej faktúry je aj podpísanie čiastkového akceptačného protokolu
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorý bude zároveň tvoriť i prílohu čiastkovej
faktúry.
Článok 6 – Doba a miesto plnenia
6.1. Dodávateľ sa zaväzuje zrealizovať plnenie predmetu zmluvy podľa článku 2 bodu 2.2 a 2.3 tejto
zmluvy do 36 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Dodávateľ bude plnenie podľa tejto
zmluvy realizovať v súlade s harmonogramom plnenia predmetu zmluvy uvedeným v prílohe č. 3
tejto zmluvy a podrobným návrhom projektového plánu podľa článku 7 bodu 7.3 tejto zmluvy, v
súlade s prílohou č. 4 tejto zmluvy ako aj v súlade s ďalšími prílohami tejto zmluvy. Termín
ukončenia realizácie plnenia predmetu zmluvy je možné zo strany dodávateľa predĺžiť najviac o
dobu, počas ktorej mu nebola preukázateľne poskytnutá súčinnosť zo strany objednávateľa.
Termín ukončenia realizácie plnenia predmetu zmluvy podľa článku 2 bodu 2.2 je možné meniť
na základe súhlasného rozhodnutia potvrdeného všetkými členmi Riadiaceho výboru, maximálne
s predĺžením do termínu, na ktorý je zmluva uzatvorená podľa článku 14 bodu 14.1. tejto zmluvy.
6.2. Dodávateľ bude plnenie zmluvy realizovať vo svojich priestoroch a/alebo v priestoroch
objednávateľa.
6.3. Po ukončení realizácie plnenia predmetu zmluvy dodávateľ odovzdá predmet plnenia zmluvy
objednávateľovi. Dodávateľ za prítomnosti projektového manažéra objednávateľa vykoná
akceptáciu plnenia, ktorej proces bude definovaný v úvodnej správe o plnení zmluvy podľa čl. 7
bodu 7.3 tejto zmluvy (ďalej len „úvodná správa o plnení zmluvy“). Dodávateľ je povinný pri
odovzdávaní predmetu plnenia zmluvy, ktoré sa týka častí ISOH, predložiť projektovému
manažérovi objednávateľa výsledky testov preukazujúcich splnenie požiadaviek na realizované
plnenie zmluvy. V prípade zistenia vád plnenia predmetu zmluvy je dodávateľ povinný
bezodkladne a bezplatne tieto vady odstrániť.
6.4. Projektový manažér a riadiaci programový pracovník za objednávateľa podpíšu samostatný
akceptačný protokol pre plnenia poskytované v rámci jednotlivých oblastí a súvisiacich aktivít.
Akceptačné protokoly budú podpísané výlučne za predpokladu, že vykonaná kontrola a
testovanie, podľa bodu 6.3 tohto článku tejto zmluvy, preukáže plnú funkčnosť odovzdaných
plnení poskytnutých na základe tejto zmluvy. Plná funkčnosť je definovaná ako stav, pri ktorom
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nie sú evidované žiadne vady kategórie A a kategórie B podľa článku 9 bodu 9.4 tejto zmluvy,
brániace prevádzke. Pre plnenia, ktorých rozsah a kontrolu kvality nie je možné overiť realizáciou
akceptačných a kontrolných testov bude proces akceptácie navrhnutý a schválený v úvodnej
správe o plnení zmluvy.
6.5. Ak bude dodávateľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy podľa harmonogramu plnenia
predmetu zmluvy uvedeného v prílohe č. 3 tejto zmluvy, ktoré bolo spôsobené porušením
povinnosti na strane dodávateľa, má objednávateľ právo uplatniť si u dodávateľa náhradu škody,
ktorá mu takto vznikla.
Článok 7 – Správy o plnení zmluvy
7.1. Objednávateľ oznámi kontaktné údaje všetkých príjemcov správ dodávateľovi najneskôr do troch
pracovných dní po podpise zmluvy, ktorým bude dodávateľ predmetné správy predkladať.
Dodávateľ zaručí, že všetky požadované správy budú doručené včas všetkým stanoveným
príjemcom správ v slovenskom jazyku.
7.2. Dodávateľ sa zaväzuje predložiť projektovému manažérovi objednávateľa úvodnú správu o
plnení zmluvy najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
7.3. V úvodnej správe o plnení zmluvy zosumarizuje dodávateľ vstupné podmienky pre plnenie
predmetu zmluvy, navrhne podrobnú projektovú metodiku a podrobný projektový plán
vypracovaný v súlade s prílohou č. 2 tejto zmluvy. V úvodnej správe o plnení zmluvy dodávateľ
navrhne aj presný detailný harmonogram plnenia predmetu zmluvy vypracovaný v súlade s
harmonogramom uvedeným v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Úvodná správa o plnení zmluvy musí
obsahovať aj hlavné úlohy/riziká spojené s plnením predmetu zmluvy a definovanie stratégií pre
ich zvládnutie. Obsahom úvodnej správy o plnení zmluvy bude aj špecifikácia požadovanej
súčinnosti na objednávateľa zo strany dodávateľa. Detailná špecifikácia požadovanej súčinnosti
bude členená podľa druhu požadovanej súčinnosti, jej kapacity a času jej využitia.
7.4. Obsah úvodnej správy o plnení zmluvy je pre plnenie tejto zmluvy záväzný po jej schválení
Riadiacim výborom. V prípade ak Riadiaci výbor úvodnú správu o plnení zmluvy neschváli, vráti
ju dodávateľovi s pripomienkami a vytvorí podmienky pre jej schválenie.
7.5. Dodávateľ smie pokračovať v ďalšom plnení zmluvy až po schválení úvodnej správy o plnení
zmluvy Riadiacim výborom.
7.6. Dodávateľ sa zaväzuje predložiť priebežné správy o plnení zmluvy za každé trojmesačné
obdobie počas trvania tejto zmluvy, a to do 10. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
sledovanom období, ako aj pri dosiahnutí jednotlivých fakturačných oblastí (míľnikov) v zmysle
ponuky dodávateľa podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy a/alebo po ukončení plnenia príslušnej aktivity
podľa článku 2 bodu 2.3 tejto zmluvy v rámci oblastí podľa článku 2 bodu 2.2 tejto zmluvy, ako aj
na požiadanie objednávateľa. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom priebežnej správy o plnení
zmluvy je kalendárny mesiac, v ktorom zmluva nadobudla účinnosť. Dodávateľ vyhotoví a dá
projektovému manažérovi objednávateľa na schválenie priebežné správy o plnení zmluvy v
súlade s podrobným časovým plánom plnenia zmluvy, ktorý bol stanovený v úvodnej správe o
plnení zmluvy. Priebežné správy o plnení zmluvy musia obsahovať najmä:
a. sumarizáciu progresu aktivít – informácie o postupe prác, ktoré umožnia kontrolu plnenia
úloh stanovených v projektovom pláne úvodnej správy o plnení zmluvy,
b. zhodnotenie celkového vývoja s ohľadom na úspešnosť plnenia termínov,
c. identifikáciu dôležitých problémov a spôsobu ich riešenia, ktoré sa vyskytnú v priebehu
plnenia zmluvy,
d. protokoly zo všetkých akceptačných testovaní plnení zmluvy realizovaných za obdobie,
za ktoré je predkladaná priebežná správa o plnení zmluvy.
7.7. Súčasťou priebežnej správy o plnení zmluvy je aj finančná správa. Finančná správa musí
obsahovať za posudzované obdobie informácie o použití finančných prostriedkov na plnenie
zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje predložiť projektovému manažérovi objednávateľa priebežnú
správu o plnení zmluvy v lehotách určených objednávateľom.
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7.8. Návrh konečnej správy za oblasť podľa článku 2 bodu 2.2 tejto zmluvy bude predložený
dodávateľom na schválenie najneskôr dňom ukončenia plnenia každej oblasti podľa článku 2
bodu 2.2 tejto zmluvy projektovému manažérovi objednávateľa. Konečná správa bude obsahovať
aj:
a. štúdiu o všetkých dôležitých problémoch a spôsobe ich riešenia, ktoré sa vyskytli počas
plnenia zmluvy, špecificky počas využívania systému,
b. odporúčania dodávateľa ako sa v budúcnosti vyhnúť prípadným problémom,
c. protokoly zo všetkých akceptačných testovaní v príslušnej oblasti podľa článku 2 bodu
2.2 tejto zmluvy,
7.9. Súhrn všetkých priebežných správ o plnení zmluvy príslušnej oblasti resp. aktivity podľa článku
2 bodu 2.3 tejto zmluvy bude tvoriť prílohu záverečnej správy, ktorá musí korešpondovať
s údajmi uvedenými v týchto priebežných správach o plnení zmluvy.
7.10.Najneskôr 30 kalendárnych dní pred uplynutím lehoty plnenia predmetu zmluvy vyhotoví
dodávateľ záverečnú správu spolu s príslušnými dokumentmi a prílohami, ktorá zhrnie plnenie
zmluvy a dosiahnuté výsledky. Záverečná správa bude obsahovať najmä:
a. realizačný súhrn plnenia zmluvy,
b. silné a slabé stránky projektu,
c. získané ponaučenia,
d. efektívnosť zavedenia a účinnosť projektu,
e. zoznam stretnutí a seminárov,
f.
kritickú štúdiu všetkých hlavných problémov, ktoré sa objavili počas plnenia zmluvy.
7.11.Finančná správa tvoriaca súčasť záverečnej správy musí obsahovať informácie o použití
finančných prostriedkov za celé obdobie plnenia zmluvy, najmä o počte odpracovaných dní
osobami, prostredníctvom ktorých plní dodávateľ zmluvu.
Článok 8 – Vady plnenia zmluvy
8.1 Poskytnuté plnenie zmluvy má vady, ak je realizované v rozpore s odsúhlasenou
analýzou/odsúhlasenými analýzami vytvorenými v zmysle článku 2 bodu 2.2. tejto zmluvy a/alebo
špecifikáciou plnenia predmetu zmluvy definovanou v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
Článok 9 – Zodpovednosť za kvalitu a vady, záručné doby
9.1. V prípade, ak plnenie zmluvy má vady v zmysle článku 8 bodu 8.1 tejto zmluvy, je dodávateľ
povinný vady bezplatne odstrániť. Projektový manažér objednávateľa je povinný vadu
doporučeným listom, faxom, elektronickou poštou alebo iným preukázateľným spôsobom
oznámiť dodávateľovi bezodkladne na kontaktné miesta uvedené v článku 11 bode 11.2 tejto
zmluvy, najneskôr však do 5 pracovných dní po tom, čo takúto vadu plnenia zmluvy zistí.
9.2. Dodávateľ vyhlasuje, že plnenie zmluvy nebude obsahovať žiadnu nezdokumentovanú
funkcionalitu nepožadovanú objednávateľom, ktorá nie je potrebná pre zabezpečenie funkčnosti
predmetu plnenia (tzv. back-doors).
9.3. Dodávateľ poskytne na plnenia podľa tejto zmluvy záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa podpisu
akceptačného protokolu podľa článku 6 bodu 6.4 tejto zmluvy. Dodávateľ je povinný v záručnej
dobe na svoje náklady poskytovať objednávateľovi záručný servis, ktorý spočíva v bezplatnom
odstránení vád plnenia, ktoré dodávateľ dodal na základe tejto zmluvy a jej príloh.

9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ začne s odstraňovaním vád podľa ich kategorizácie
v časovom rámci podľa nasledujúcej tabuľky:
Klasifikácia

Časový plán

Popis
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„Kategória A“

Kritická vada (havária aplikácie/í) – ohrozuje
zabezpečenie základných činností aplikácií v rámci
softvéru. Znemožňuje využívanie softvéru, alebo jeho
komponentov,
spôsobuje
vážne
prevádzkové
problémy. Jej prechodné riešenie organizačným
opatrením nie je možné.

Začiatok
odstraňovania
vád do 4 hodín (týka sa
pracovného
času
na
Ministerstve
životného
prostredia SR od 8:00 do
16:00) od nahlásenia
vady
a
odstránenie
problému
do 24 hodín.

„Kategória B“

Vážna vada – neohrozuje základné činnosti aplikácií
v rámci softvéru. Spôsobuje problémy pri využívaní a
prevádzkovaní softvéru, alebo jeho komponentov.
Umožňuje prevádzku bez dôsledkov na konzistenciu
dát a výsledky spracovania. Je možné ju dočasne
vyriešiť organizačným opatrením prevádzkovateľa.

Začiatok
odstraňovania
vád do 4 hodín (týka sa
pracovného
času
na
Ministerstve
životného
prostredia SR od 8:00 do
16:00) od nahlásenia
vady
a
odstránenie
problému
do 72 hodín.

„Kategória C“

Bežná vada – neobmedzuje zabezpečenie základných
činností softvéru, alebo jeho častí a nespôsobuje
vážne dôsledky na využívanie a prevádzku softvéru.

Začiatok
odstraňovania
vád do 4 hodín (týka sa
pracovného
času
na
Ministerstve
životného
prostredia SR od 8:00 do
16:00) od nahlásenia
vady
a odstránenie problému
do 14 dní.

9.5. V prípade, ak dodávateľ vady plnenia neodstráni v lehotách podľa bodu 9.4 tohto článku zmluvy,
je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vád treťou osobou na náklady dodávateľa
alebo je objednávateľ oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v súlade s príslušnými
ustanoveniami Všeobecných podmienok zmluvy, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy.
9.6. Dodávateľ sa zaväzuje, že počas trvania záručnej doby bude priebežne aktualizovať celú
dokumentáciu potrebnú pre účelné používanie ISOH v produkčnej prevádzke.
Článok 10 – Práva a povinnosti zmluvných strán
10.1.Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto zmluvy sú detailne špecifikované v prílohe č. 1
tejto zmluvy – Všeobecné podmienky zmluvy a zmluvné strany berú na vedomie, že práva a
povinnosti stanovené v prílohe č. 1 tejto zmluvy sú pre nich v súlade s touto zmluvou záväzné.
Článok 11 – Jazyk zmluvy a komunikácia
11.1.Jazyk zmluvy a celej písomnej komunikácie medzi objednávateľom a dodávateľom a tretími
osobami a/alebo projektovým manažérom objednávateľa je slovenský jazyk. V prípade, že bude
potrebné počas plnenia zmluvy niektoré výstupy odovzdať objednávateľovi aj v anglickom jazyku,
všetky náklady spojené s predkladaním výstupov v anglickom jazyku bude znášať dodávateľ.
11.2. Kontaktné adresy pre písomnú komunikáciu:
Za objednávateľa:

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Meno a priezvisko:
Tel:
Za dodávateľa:

Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky
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Tel:
Fax:
E-mail:
E-mail:

........................................................
........................................................
Meno a priezvisko:

Článok 12 – Ďalšie dojednania, licencia
12.1.V prípade, že sa vyskytnú skutočnosti, ktoré jednej alebo obom zmluvným stranám čiastočne
alebo úplne neumožnia plnenie ich povinností podľa tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné sa o
takýchto skutočnostiach bez zbytočného odkladu vzájomne informovať a spoločne podniknúť
kroky k ich prekonaniu. Nesplnenie tejto povinnosti zakladá nárok na náhradu škody pre tú
zmluvnú stranu, ktorá sa porušenia zmluvy v tomto bode nedopustila.
12.2.Dodávateľ vyhlasuje, že je nositeľom užívacieho alebo autorského práva k softvéru a jeho
komponentom dodávaným na základe tejto zmluvy a je oprávnený na ich postúpenie alebo na
udelenie licencie objednávateľovi. Ak by sa toto vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé alebo
nesprávne, dodávateľ musí bezodkladne získať chýbajúce práva alebo právne chybné časti
plnenia predmetu zmluvy nahradiť právne bezchybnými. V prípade, ak nebude možné túto
podmienku splniť, dodávateľ je povinný objednávateľovi už zaplatenú cenu za právne chybný
softvér a jeho komponenty vrátiť a nahradiť škodu, ktorá tým objednávateľovi vznikla.
Objednávateľ má zároveň právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v súlade s príslušnými
ustanoveniami Všeobecných podmienok zmluvy, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy.
12.3.Ak nie je uvedené inak, dodávateľ poskytuje objednávateľovi k dielu vytvorenému na základe
tejto zmluvy, k školiacim materiálom a všetkým ostatným súčastiam plnenia predmetu tejto
zmluvy, ktoré sú autorským dielom (spoločne nazývané v tomto článku zmluvy „dielo“), súhlas na
použitie diela v zmysle § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších
predpisov (ďalej len „autorský zákon“) prostredníctvom výhradnej, časovo neobmedzenej, vecne
neobmedzenej, licencie pre územie Slovenskej republiky na vyhotovenie rozmnoženín diela
v zmysle § 19 ods. 4 písm. d) autorského zákona. Výhradná licencia sa vzťahuje výhradne na
aktivity súvisiace s vyhotovením rozmnoženín pre internú potrebu objednávateľa.
12.4.Dodávateľ poskytuje objednávateľovi k dielu vytvorenému na základe tejto zmluvy aj súhlas na
použitie diela v zmysle § 65 autorského zákona prostredníctvom výhradnej, časovo
neobmedzenej, vecne neobmedzenej licencie pre územie Slovenskej republiky v nasledovnom
rozsahu:
a) právo používať softvér alebo jeho komponenty v prípadoch poškodenia na náhradnom
systéme a vytvoriť potrebné kópie pre účely bezpečnosti a archivácie,
b) právo na verejné vystavenie diela, verejné vykonanie diela a verejný prenos diela,
c) právo poskytnúť dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou
aktivít podľa článku 2 bodu 2.3 tejto zmluvy Ministerstvu financií Slovenskej republiky
a príslušným orgánom Slovenskej republiky a Európskej únie a zároveň udeľuje právo na
použitie údajov Ministerstvu financií Slovenskej republiky a príslušným orgánom
Slovenskej republiky a Európskej únie z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto
zmluvou pri zohľadnení autorských a priemyselných práv podľa tohto článku zmluvy.
12.5.Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, dodávateľ týmto prevádza na objednávateľa všetky
osobitné práva zhotoviteľa databázy, ktoré dodávateľ ako zhotoviteľ databázy má k súčastiam
plnenia predmetu tejto zmluvy, ktoré sú databázou podľa § 135 autorského zákona v rozsahu
uvedenom
v bode 12.2 tohto článku tejto zmluvy.
12.6. Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za udelenie licencie podľa bodu 12.3 a 12.4 tohto článku
zmluvy, ako aj za prevod osobitých práv zhotoviteľa databázy podľa bodu 12.5 tohto článku
zmluvy je zahrnutá v cene za dielo podľa článku 4 tejto zmluvy a prílohy č. 4 k tejto zmluve.
12.7.V prípade, ak je súčasťou plnení podľa tejto zmluvy dodávka štandardného softvéru a/alebo
databázy (softvér/databáza, ktoré neboli vyvinuté za účelom plnenia tejto zmluvy a ktoré sú
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bežne šírené na trhu), dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa licenciu na použitie
takéhoto softvéru/databázy vo forme, v ktorej túto licenciu poskytuje výrobca a/alebo distribútor
tohto softvéru/databázy v rámci celkovej ceny predmetu plnenia uvedenej v článku 4 bode 4.2
tejto zmluvy.
12.8.Dodávateľ sa zaväzuje, že dodaný softvér a jeho komponenty:
a) neobsahujú žiadne vírusy ani iné softvérové anomálie,
b) neobsahujú zariadenia na ochranu kopírovania, čísla CPU, zábrany proti dátumovým
programom alebo podobné rutiny obmedzujúce ich používanie a prenositeľnosť,
c) obsahujú funkcionalitu, ktorej správanie sa v očakávaných hraničných situáciách v oblasti
použitia (napr. chybné zadanie vstupných dát, použitie a výkonnosť pri väčšom počte
súčasne prebiehajúcich transakcií, množstvo spracovávaných dát) bola dodávateľom
testovaná,
d) spoľahlivo spĺňajú funkcionalitu požadovanú objednávateľom a popísanú v analýzach
v súlade s touto zmluvou.
12.9.Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet plnenia tejto zmluvy je poskytovaný v súlade s právnymi
predpismi, normami a štandardmi platnými ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
predovšetkým v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, štandardmi a právnymi
predpismi a štandardmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj so štandardmi pre
informačné systémy verejnej správy a v súlade s metodickým pokynom na popis dátových
štandardov v zmysle príslušných právnych predpisov.
12.10.Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a dátach, s ktorými
prišiel do styku a ktoré sa dozvedel pri plnení predmetu plnenia tejto zmluvy, a to aj po ukončení
platnosti tejto zmluvy. Táto povinnosť nebráni dodávateľovi použiť projekt ako referenciu.
Článok 13 – Ukončenie zmluvného vzťahu
13.1. Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, písomnou dohodou podpísanou
oboma zmluvnými stranami alebo písomným odstúpením od zmluvy v zmysle Všeobecných
podmienok zmluvy uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Článok 14 – Záverečné ustanovenia
14.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 36 mesiacov odo dňa jej účinnosti. Platnosť a účinnosť
zmluvy je možné po dohode oboch zmluvných strán predĺžiť na ďalšie obdobie písomným
dodatkom uzatvoreným k tejto zmluve.
14.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky.
14.3. Táto zmluva je vyhotovená v 8 rovnopisoch, pričom 6 rovnopisov obdrží objednávateľ a 2
rovnopisy obdrží dodávateľ.
14.4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných dodatkov
podpísaných
oboma zmluvnými stranami.
14.5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je, alebo sa stane neplatným, neúčinným
a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť
ostatných ustanovení zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov
samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po
tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo
nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo
najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto zmluvy.
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14.6. Ustanovenia zmluvy, ktoré majú vzhľadom k svojej povahe pretrvať v platnosti aj po ukončení,
splnení alebo odstúpení od zmluvy (ako napr. záruky, práva vyplývajúce z reklamačných
konaní, zodpovednosť za škodu, licenčné podmienky a pod.), pretrvávajú v platnosti aj po
uvedenom ukončení, splnení alebo po odstúpení od zmluvy. V prípade, že objednávateľ
nevymáha niektoré ustanovenia zmluvy, nebude to vykladané ako vzdanie sa práva požadovať
splnenie tohto alebo iného ustanovenia zmluvy.
14.7. Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete
plnenia tejto zmluvy. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené v tejto zmluve sa spravujú
Všeobecnými podmienkami zmluvy, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy.
14.8. Doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami sa uskutočňuje osobne alebo doporučene
prostredníctvom poštovej prepravy. Písomnosti zásadného charakteru ako napr. odstúpenie od
zmluvy, písomná výpoveď zo zmluvy a i. sa doručujú do vlastných rúk osobne alebo
prostredníctvom poštovej prepravy. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom prevzatia tejto
písomnosti druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa považuje za doručenú aj dňom odmietnutia
prevzatia písomnosti druhou zmluvnou stranou. V prípade, ak si adresát písomnosť
neprevezme v úložnej lehote na pošte, považuje sa písomnosť za doručenú v lehote troch dní
od jej vrátenia odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. V prípade, ak sa
písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa
odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň
vrátenia zásielky odosielateľovi.
14.9. Ustanovenia tejto zmluvy a jej dodatkov majú prednosť pred ustanoveniami jej príloh. Poradie
dôležitosti príloh: príloha č. 2, príloha č. 1, príloha č. 4, príloha č. 3, príloha č. 5 príloha č. 6,
príloha č. 7.
14.10.Rozhodným právom pre všetky právne vzťahy súvisiace s touto zmluvou je právo platné
v Slovenskej republike. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli na základe tejto
zmluvy, alebo v súvislosti s touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom, ako aj zákonom č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, autorským zákonom, prípadne
inými relevantnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
14.11.Zmluvné strany sa dohodli, že k vzájomnému započítaniu pohľadávok môže dôjsť len na
základe písomnej dohody podpísanej zmluvnými stranami tejto zmluvy, a to v súlade s
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných príslušných právnych predpisov
platných
na území Slovenskej republiky. V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety
nedohodnú, započítanie pohľadávok nie je možné.
14.12.Zmluvné strany tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom a prílohami,
ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Táto zmluva bola uzavretá podľa skutočnej
a slobodnej vôle jej účastníkov, a na znak súhlasu s jej obsahom ju obe zmluvné strany
podpísali.

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

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

Objednávateľ :

Dodávateľ:

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

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

Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky
Ing. László Sólymos
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minister
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