Riadiaci orgán OPIS

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Európskaúnia

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

ZMLUVA O DIELO NA ROZVOJ KONTROLÓRSKEHO INFORMAČNÉHO
SYSTÉMU NKÚ SR (RKIS NKÚ SR) A POSKYTOVANIE SLUŽIEB PODPORY
JEHO PREVÁDZKY
číslo zmluvy:
(ďalej len „táto zmluva“)
Zmluvné strany:
Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava - Ružinov
IČO: 30844878
zastúpený: Dr. h. c. doc. Ing. Jánom Jasovským, PhD., predsedom
(ďalej ako „objednávateľ“ alebo „zmluvná strana“)
na jednej strane,
a
Dodávateľ:
IČO:
zastúpený:
(ďalej ako „dodávateľ“ alebo „zmluvná strana“)
na druhej strane
(obe zmluvné strany ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)
sa dohodli na nasledovnom:
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Článok 1 – Základné ustanovenia
1.1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil oznámením č. 11326 -MDS,
zverejneným vo Vestníku verejného obstarávania č. 128/2013 dňa 02.07.2013, súťažný
dialóg na realizáciu zákazky s názvom „Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky“ (ďalej aj „Verejné
obstarávanie“).
1.2. Na základe vyhodnotenia ponúk vo Verejnom obstarávaní bola vybraná ponuka
dodávateľa ako ponuka úspešného uchádzača. Vzhľadom na túto skutočnosť
a predloženú ponuku dodávateľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade
s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto zmluvu.
1.3. Nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy:
1.3.1. príloha č. 1, ktorá obsahuje Všeobecné podmienky zmluvy, ktoré sú pre zmluvné
strany záväzné (ďalej len „príloha č. 1“),
1.3.2. príloha č. 2, ktorá obsahuje Opis predmetu zákazky, ktorý bol prílohou č. 1
Záverečného informatívneho dokumentu - Súťažných podkladov použitých vo
Verejnom obstarávaní (ďalej len „príloha č. 2“ alebo „Súťažné podklady“),
1.3.3. príloha č. 3, ktorá obsahuje záväzný Štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy
„Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky“ spolu s určením jednotkových cien pre plnenia definované
v opise predmetu zákazky (ďalej len „príloha č. 3“),
1.3.4. príloha č. 4, ktorá obsahuje Podmienky pre poskytovanie služieb podpory, t.j.
poskytovania pozáručného servisu, údržby a podpory technickej prevádzky Rozvoja
Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej
republiky (ďalej len „príloha č. 4“),
1.3.5. príloha č.5, Vlastný návrh plnenie kritérií.
1.4

Dodávateľ prehlasuje, že je právnickou osobou riadne založenou a registrovanou
podľa slovenského právneho poriadku a že spĺňa všetky podmienky a požiadavky
stanovené v tejto Zmluve a je oprávnený túto Zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky
v nej obsiahnuté.

1.5

Objednávateľ prehlasuje, že je právnickou osobou riadne založenou a registrovanou
podľa slovenského právneho poriadku a že spĺňa všetky podmienky a požiadavky
stanovené v tejto Zmluve a je oprávnený túto Zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky
v nej obsiahnuté.

Článok 2 – Základný účel a predmet zmluvy
2.1. Základným účelom tejto zmluvy je dosiahnutie cieľa projektu implementácie a
efektívnej integrácie elektronických služieb objednávateľa do prostredia eGovernmentu,
t. j. vzájomné, efektívne využívanie a zdieľanie elektronických služieb poskytovaných
inými modulmi informačných systémov verejnej správy a rezortom úradu v súlade s
Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a ostatnými súvisiacimi
relevantnými dokumentmi (ďalej len „Elektronizácia služieb“).
2.2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa uskutočniť vývoj a dodanie diela Rozvoj
Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej
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republiky (ďalej len „RKIS NKÚ SR“ alebo „RKIS“) na podporu procesov
objednávateľa. V rámci koncepcie trvalej udržateľnosti OPIS je predmetom tejto
zmluvy aj poskytovanie služieb pozáručného servisu, údržby a podpory technickej
prevádzky elektronických služieb objednávateľa po dobu 120 mesiacov od odovzdania
RKIS do prevádzky (ďalej len „Služby podpory“).
2.3. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie aktivít v nasledovnom rozsahu:
2.3.1 Dodávka analýz a dizajnov IS, implementácie IS, testovania IS, nasadenia IS
a podpornej aktivity riadenia projektu podľa prílohy č. 2;
2.3.2 Realizácia dodávky a nasadenia hardvéru a softvérových licencií potrebných pre
vytvorenie základných výpočtových prostredí, nevyhnutných pre úspešný vývoj a
implementáciu RKIS NKÚ SR – testovacie, produkčné a školiace prostredie
podľa prílohy č.2;
2.3.3 Služby podpory RKIS NKÚ SR pre trvalú udržateľnosť projektu, t.j. výsledkov
predmetu zmluvy z hľadiska správy a prevádzkovania vrátane návrhu spôsobu
zabezpečenia jeho dennej prevádzky formou technickej a užívateľskej podpory,
návrhu spôsobu poskytovania servisných služieb a obnovovania komplexného
RKIS. V rámci koncepcie trvalej udržateľnosti projektov OPIS bude predmetom
plnenia poskytovanie Služieb podpory po dobu 120 mesiacov. Podmienky plnenia
podľa tohto bodu zmluvy upravuje príloha č. 4, ktorá má charakter servisnej
zmluvy.
2.4. Záväzku dodávateľa podľa bodu 2.2 a bodu 2.3 tejto zmluvy zodpovedá záväzok
objednávateľa zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu.
2.5. Objednávateľ sa touto Zmluvou zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi nevyhnutnú
súčinnosť potrebnú pre plnenie záväzkov Dodávateľa.
2.6. Objednávateľ berie na vedomie, že Dodávateľ bude v prípade potreby plniť túto Zmluvu
aj prostredníctvom svojich subdodávateľov. Dodávateľ sa zaväzuje použiť len takých
subdodávateľov, ktorí disponujú dostatočnými odbornými znalosťami a skúsenosťami,
pričom zodpovednosť Dodávateľa za plnenie podľa tejto Zmluvy týmto nie je dotknutá.
Pri výbere subdodávateľov je Dodávateľ povinný postupovať s odbornou starostlivosťou
a uzatvárať s nimi zmluvné vzťahy výlučne písomnou formou. Dodávateľ je povinný
bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi obchodné meno, sídlo
a identifikačné číslo všetkých svojich subdodávateľov.
2.7. Dielom sa podľa tejto Zmluvy rozumie každá činnosť Dodávateľa podľa tejto Zmluvy, a
to bez ohľadu na to, či má výsledok tejto činnosti Dodávateľa charakter diela v zmysle
§ 536 ods. 2 Obchodného zákonníka alebo autorského diela v zmysle § 7 Autorského
zákona, alebo či výsledkom tejto činnosti je alebo nie je hmotný substrát.
2.8. Dodávateľ touto Zmluvou poskytuje Objednávateľovi oprávnenie používať Dielo za
podmienok ďalej stanovených v tejto Zmluve.
Článok 3 – Plnenie zmluvy
3.1. Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok stanovených touto zmluvou a jej prílohami
realizovať riadne a včas všetky plnenia špecifikované v prílohe č. 2.
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3.2. Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok stanovených touto zmluvou a jej prílohami
realizovať na základe požiadavky Objednávateľa riadne a včas Služby podpory tak ako
sú tieto špecifikované v prílohe č. 2 a prílohe č. 4.
3.3. Dodávateľ
sa
zaväzuje
dodať
riešenie
vzniknutých
chýb/vád/porúch
modulu/podsystému/aplikácie RKIS NKÚ SR v maximálnych časových lehotách
uvedených v prílohe č. 5 tejto zmluvy pre jednotlivé kategórie A, B a C.
3.4. Dodávateľ je pri vykonávaní Diela viazaný pokynmi Objednávateľa.
3.5. Dodávateľ sa zaväzuje plniť túto Zmluvu riadne a včas, postupovať pri vykonávaní
Diela s potrebnou odbornou starostlivosťou a v súlade s jemu známymi záujmami
Objednávateľa.
3.6. Dodávateľ vyhlasuje, že je plne odborne a personálne spôsobilý riadne a včas plniť túto
Zmluvu.
Článok 4 – Cena zmluvy
4.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy
a jej príloh dohodnutú cenu za riadne a včas vykonané dielo a poskytnuté služby bez vád
a nedorobkov.
4.2. Jednotlivé ceny za plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 2.3.1 tejto zmluvy uvedené
v položkách 1 až 52 prílohy č. 3 sú zmluvnými stranami dohodnuté v prílohe č. 3.
4.3. Jednotlivé ceny za plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 2.3.2 tejto zmluvy uvedené
v položkách 53 až 77 prílohy č. 3 sú zmluvnými stranami dohodnuté v prílohe č. 3.
4.4. Cena za plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 2.3.3. tejto zmluvy pozostáva
z pohyblivej zložky ceny nad rámec mesačnej údržby a paušálnej zložky ceny za
mesačnú údržbu (paušál). Cena pre pohyblivú zložku ceny nad rámec mesačnej údržby
je uvedená v položke 78 prílohy č. 3. Cena paušálnej zložky ceny za mesačnú údržbu
(paušál) sa vypočíta podľa postupu uvedeného v prílohe č.4 na základe cien
a percentuálnych sadzieb určených v prílohe č.3.
4.5. Štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy, je pre
zmluvné strany záväzný.
4.6. V prípade, ak dôjde k zmene DPH v zmysle platných právnych predpisov, bude
Dodávateľ ako platiteľ DPH ku všetkým cenám podľa tejto Zmluvy pripočítavať DPH
vo výške podľa právnych predpisov platných v danom čase.
Článok 5 – Platobné podmienky
5.1. Objednávateľ cenu zmluvy zaplatí dodávateľovi v súlade s touto zmluvou a jej
prílohami.
5.2. Dodávateľovi vznikne právo na vyfakturovanie ceny vždy po dosiahnutí fakturačných
míľnikov uvedených v tejto zmluve. Súčasťou každej faktúry bude objednávateľom
podpísaný akceptačný protokol. Prvým fakturačným míľnikom, vzťahujúcim sa na
plnenia predmetu tejto zmluvy podľa bodu 2.3.1., je schválenie priebežnej správy
nadväzujúce na podpis akceptačného protokolu po dodaní detailnej analýzy a návrhu
RKIS NKÚ SR. Posledným fakturačným míľnikom, vzťahujúcim sa na plnenia
predmetu tejto zmluvy podľa bodu 2.3.1. a 2.3.2., na ktorý sa viaže posledná platba vo
výške 5% ceny za tieto plnenia, je schválenie konečnej správy riadiacim výborom
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a projektovým manažérom dodávateľa spôsobom uvedeným v Článku 7 tejto zmluvy
vzťahujúcej sa na plnenia predmetu tejto zmluvy podľa bodu 2.3.1. a 2.3.2.
5.3. Cenu podľa bodu 4.4. za plnenie predmetu zmluvy podľa bodu 2.3.3. bude dodávateľ
fakturovať vždy po jeho dodaní.
Článok 6 – Doba a miesto plnenia
6.1. Dodávateľ sa zaväzuje realizovať plnenia predmetu tejto zmluvy v súlade s prílohou č. 2
a ustanoveniami tejto zmluvy.
6.2. Plnenia podľa bodov 2.3.1. a 2.3.2. sa dodávateľ zaväzuje realizovať do 24 mesiacov
odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Dodávateľ bude plnenie podľa tejto zmluvy realizovať
v súlade s harmonogramom plnenia uvedeným v prílohe č. 2 a podrobným návrhom
projektového plánu podľa bodu 7.3.
6.3. S plnením predmetu zmluvy podľa bodu 2.3.3. sa dodávateľ zaväzuje začať na základe
písomnej objednávky objednávateľa.
6.4. Dodávateľ bude plnenie zmluvy realizovať v priestoroch objednávateľa, dodávateľa
a/alebo v iných priestoroch, ak to bude nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy.
Objednávateľ vytvorí podmienky pre riadne poskytnutie plnení dodávateľa podľa tejto
zmluvy (predovšetkým vyčlenením adekvátnych priestorov pre realizačný tím
dodávateľa, vybavených bežným kancelárskym vybavením a zariadením, vrátane
potrebného HW a SW).
6.5. Po ukončení realizácie čiastkových plnení zmluvy bodu 2.3.1. a bodu 2.3.2. dodávateľ
odovzdá čiastkový predmet plnenia zmluvy objednávateľovi. Dodávateľ za prítomnosti
projektového manažéra objednávateľa vykoná akceptačné a kontrolné testy podľa
vopred dohodnutých testovacích scenárov. Dodávateľ je povinný pri odovzdávaní
predmetu plnenia zmluvy predložiť projektovému manažérovi objednávateľa výsledky
testov preukazujúcich splnenie požiadaviek na realizované plnenie zmluvy. V prípade
zistenia vád plnenia zmluvy je dodávateľ povinný v primeranom čase (dohodnutom
projektovým manažérom objednávateľa a dodávateľa) tieto vady odstrániť.
6.6. Vlastníctvo k čiastkovému plneniu zmluvy podľa bodu 2.3.2. prechádza na
objednávateľa momentom prevzatia čiastkového plnenia zmluvy a podpísaním
príslušného akceptačného protokolu. Nebezpečenstvo škody na čiastkovom plnení
zmluvy prechádza z dodávateľa na objednávateľa prevzatím čiastkového plnenia zmluvy
v mieste plnenia.
6.7. Dodávateľ aspoň 5 pracovných dní vopred oznámi objednávateľovi čas dodania plnenia
podľa bodu 2.3.2. zmluvy.
6.8. Projektový manažér objednávateľa a zamestnanec objednávateľa, písomne poverený na
takýto úkon, podpíšu akceptačné protokoly pre plnenia predmetu zmluvy podľa bodu
2.3.1. a samostatný akceptačný protokol pre plnenia predmetu zmluvy podľa bodu
2.3.2. preberací protokol. Akceptačné protokoly budú podpísané výlučne za
predpokladu, že vykonaná kontrola a testovanie, podľa bodu 6.5. tejto zmluvy, preukáže
plnú funkčnosť odovzdaných plnení poskytnutých na základe tejto zmluvy. Plná
funkčnosť je definovaná ako stav, pri ktorom nie sú evidované žiadne vady kategórie A
alebo kategórie B podľa prílohy č. 4 tejto zmluvy.
6.9. V rámci Akceptačného konania všetkých výstupov Projektu objednávateľ písomne
predloží dodávateľovi svoje pripomienky k predloženému návrhu výstupu najneskôr do
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5 pracovných dní, dodávateľ ich posúdi a zapracuje alebo zdôvodní ich neakceptovanie
a odovzdá objednávateľovi finálnu verziu výstupu do 7 dní. V prípade, že objednávateľ
bude trvať na zapracovaní dodávateľom neakceptovanej pripomienky, alebo nebude
považovať zdôvodnenie jej neakceptovania za dostatočné, akceptuje výstup s výhradou,
ktorú uvedie v akceptačnom protokole. Obe zmluvné strany sa dohodnú na termíne, do
ktorého bude takáto výhrada vyriešená obojstrannou dohodou zmluvných strán.
6.10. Miestom dodania Diela je sídlo Objednávateľa, ak z tejto Zmluvy, z prílohy k tejto
Zmluve alebo z dohody zmluvných strán nevyplýva niečo iné.
Článok 7 – Správy o plnení zmluvy
7.1. Objednávateľ písomne oznámi dodávateľovi mená, projektové roly a kontaktné údaje
všetkých príjemcov správ a písomne poverených zamestnancov objednávateľa najneskôr
do troch dní po podpise zmluvy. 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 (podľa bodu 7.3) o plnení zmluvy najneskôr do dvoch mesiacov od podpisu tejto
zmluvy.
7.3. V úvodnej správe o plnení zmluvy zosumarizuje dodávateľ vstupné podmienky pre
plnenie zmluvy, navrhne projektovú metodiku a projektový plán vypracovaný v súlade
s prílohou č. 2 tejto zmluvy. V úvodnej správe dodávateľ navrhne aj presný detailný
harmonogram plnenia zmluvy vypracovaný v súlade s harmonogramom uvedeným v
prílohe č. 2 tejto zmluvy. Úvodná správa musí obsahovať aj hlavné úlohy/riziká spojené
s plnením zmluvy a definovanie stratégií pre ich zvládnutie.
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.
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 pri dosiahnutí jednotlivých fakturačných míľnikov,
alebo mimoriadne - na požiadanie objednávateľa alebo na vlastný podnet, priebežné
správy o plnení zmluvy. Dodávateľ vyhotoví a predloží projektovému manažérovi
objednávateľa na schválenie priebežné správy o plnení zmluvy v súlade s podrobným
časovým plánom plnenia zmluvy, ktorý bol stanovený v úvodnej správe. Priebežné
správy musia obsahovať najmä:
7.6.1 sumarizácia progresu aktivít – informácie o postupe prác, ktoré umožnia kontrolu
plnenia úloh stanovených v projektovom pláne úvodnej správy,
7.6.2 zhodnotenie celkového vývoja s ohľadom na úspešnosť činnosti plnenia termínov,
7.6.3 identifikáciu dôležitých problémov a spôsobu ich riešenia, ktoré sa vyskytnú
v priebehu plnenia zmluvy,
7.6.4 protokoly zo všetkých akceptačných testovaní plnení zmluvy realizovaných za
obdobie, za ktoré je predkladaná priebežná správa o plnení zmluvy.
7.6.5 v prípade potreby aktualizáciu ostatného projektového plánu v závislosti
od aktuálneho stavu realizácie Projektu
7.6.6 ďalšie údaje podľa požiadaviek poskytovateľa.
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7.7. Konečná správa, odsúhlasená Riadiacim výborom a projektovým manažérom
objednávateľa, bude predložená najneskôr dňom ukončenia plnenia predmetu zmluvy
podľa bodu 2.3.1. a 2.3.2. tejto zmluvy, pričom návrh konečnej správy musí byť
predložený najneskôr dva týždne pred ukončením lehoty na splnenie predmetu zmluvy.
Konečná správa bude obsahovať aj:
7.7.1 štúdiu o všetkých dôležitých problémoch a spôsobe ich riešenia, ktoré sa vyskytli
počas plnenia zmluvy, špecificky počas využívania systému,
7.7.2 odporúčania dodávateľa ako sa v budúcnosti vyhnúť prípadným problémom,
7.7.3 protokoly zo všetkých akceptačných testovaní plnení zmluvy,
7.7.4 plán poskytovania Služieb podpory.
7.8. Súhrn všetkých priebežných správ o plnení zmluvy bude tvoriť prílohu konečnej správy,
ktorá musí korešpondovať s údajmi uvedenými v týchto priebežných správach.
Článok 8 – Vady plnenia zmluvy
8.1. Poskytnuté plnenie zmluvy má vady, ak je realizované v rozpore so špecifikáciou
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 bodu 8.1.článku 8 tejto zmluvy, je
dodávateľ povinný vady bezplatne odstrániť počas trvania záručnej doby.
9.2. Dodávateľ poskytne na plnenia podľa tejto zmluvy záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa
podpisu každého akceptačného protokolu podľa bodu 6.5 tejto zmluvy. Pri
komponentoch s dlhšou zárukou bude záručná doba jednotlivých komponentov uvedená
v akceptačnom protokole. Dodávateľ je povinný v záručnej dobe na svoje náklady
poskytovať objednávateľovi záručný servis, ktorý spočíva v bezplatnom odstránení vád
plnenia.
Článok 10 – Práva a povinnosti zmluvných strán
10.1. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto zmluvy sú špecifikované v prílohe č. 1
tejto zmluvy – Všeobecné podmienky zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že
práva a povinnosti stanovené v prílohe č. 1 tejto zmluvy sú pre ne v súlade s touto
zmluvou záväzné.
10.2. Práva a povinnosti zmluvných strán pre predmet plnenia podľa bodu 2.3.3. tejto zmluvy
sú špecifikované v prílohe č. 4 tejto zmluvy – Podmienky poskytnutia Služieb podpory.
Zmluvné strany berú na vedomie, že práva a povinnosti stanovené v prílohe č. 4 tejto
zmluvy sú pre ne 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 je slovenský jazyk.
11.2. Kontaktné adresy pre písomnú komunikáciu sú sídla zmluvných strán.
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Článok 12 – Ďalšie dojednania, licencia
12.1. V prípade, že sa vyskytnú udalosti, ktoré jednému alebo obom zmluvným stranám
čiastočne alebo úplne neumožnia plnenie ich povinností podľa tejto zmluvy, sú povinní
sa o tom bez zbytočného omeškania informovať a spoločne podniknúť kroky k ich
prekonaniu. Nesplnenie tejto povinnosti zakladá nárok na náhradu škody pre tú stranu,
ktorá sa porušenia zmluvy v tomto bode nedopustila.
12.2. Všetky dokumenty a informácie, či už písomné alebo ústne, si zmluvné strany poskytujú
len na použitie na plnenie tejto zmluvy. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu
dodávateľa nie je objednávateľ oprávnený používať tieto dokumenty a informácie na iné
účely, ako na účely Projektu. Týmto nie sú dotknuté práva objednávateľa na poskytnutie
dokumentov a informácii na základe požiadaviek poskytovateľa.
12.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že výsledky činnosti dodávateľa sú autorským dielom.
12.4. Na autorské dielo vytvorené v rámci plnenia tejto zmluvy Dodávateľom, udeľuje
Dodávateľ Objednávateľovi ku dňu podpisu akceptačného protokolu ohľadom plnenia,
ktorého je také dielo súčasťou, časovo neobmedzenú, nevýhradnú a cenou podľa tejto
zmluvy plne splatenú licenciu na akékoľvek použitie takéhoto autorského diela ako
celku i jeho jednotlivých častí pre vlastnú potrebu v neobmedzenom rozsahu, ktorý pre
zamedzenie pochybností zahŕňa právo jeho kopírovania, prekladania, prispôsobovania,
modifikovania, upravovania, začleňovania do iných diela to ako Objednávateľom tak aj
osobami ním poverenými s tým, že pokiaľ je to potrebné tato licencia zahŕňa aj
výslovný súhlas na prevedenie takej licencie na tretie osoby verejnej správy.
12.5. 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 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. Takto poskytnutá
licencia však musí v rozsahu stanovenom v prílohe č. 2 umožniť úplnú a neobmedzenú
realizáciu predmetu zmluvy a dosiahnutie základného účelu zmluvy. Odmena za takúto
licenciu je už zahrnutá v cene zmluvy.
12.6. V prípade, že akákoľvek tretia osoba bude mať akýkoľvek nárok proti Objednávateľovi
z titulu porušenia jej autorských práv, Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne obstarať na
svoje vlastné náklady od takejto tretej osoby súhlas na používanie jednotlivých plnení
dodaných Dodávateľom alebo na vlastné náklady upraviť dielo vytvorené Dodávateľom
tak, aby už nedochádzalo k porušovaniu autorských práv.
12.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že o každom uplatnenom nároku v zmysle bodu 12.6. bude
bez zbytočného odkladu informovať Dodávateľa a bude v súvislosti s takým nárokom
postupovať podľa primeraných pokynov Dodávateľa tak, aby sa predišlo vzniku
prípadne zvýšeniu škôd.
12.8. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek Dodávateľom neautorizovanú zmenu
diela vykonanú Objednávateľom alebo treťou osobou.
12.9. Dodávateľ berie na vedomie, že časť ceny bude Objednávateľ uhrádzať z prostriedkov
Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 1, ktoré budú
poskytované objednávateľovi na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku (ďalej len „NFP“), medzi Objednávateľom a poskytovateľom nenávratného
finančného prostriedku (v zmluve len „poskytovateľ“). Zmluvné strany sa dohodli, že
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splnenie povinnosti objednávateľa uhradiť cenu je v rozsahu podľa prvej vety
podmienená získaním prostriedkov na jej úhradu Objednávateľom podľa Zmluvy o
poskytnutí NFP. Objednávateľ je však povinný uhradiť cenu plnenia najneskôr do 120
dní odo dňa uplynutia splatnosti vecne a formálne správnej faktúry doručenej
Objednávateľovi zo strany Dodávateľa.
12.10. Dodávateľ sa zaväzuje umožniť oprávneným osobám výkon kontroly/auditu
súvisiaceho s poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti zmluvy.
Oprávnenými osobami sú: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Správa finančnej
kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce
orgány a nimi poverené osoby, Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a
Európskeho dvora audítorov.
12.11. Dodávateľ berie na vedomie, že finančné prostriedky, ktorými bude uhrádzaná cena za
dielo a za dodané služby, sú tvorené z prostriedkov Európskej únie a rozpočtu
Slovenskej republiky. Dodávateľ sa zaväzuje formou písomného dodatku k tejto zmluve
pristúpiť na zmenu dohodnutej ceny v prípade, ak niektorý z poskytovateľov finančných
prostriedkov uplatní právo na vykonanie finančnej opravy v zmysle čl. 98 nariadenia
Rady (ES) 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde. Vykonanie
finančnej opravy sa môže týkať len nezrealizovaných záväzkov tejto zmluvy. Rovnako
je dodávateľ povinný pristúpiť na zmenu jednotlivých ustanovení zmluvy vyvolanú
poskytovateľmi finančných prostriedkov v prípade, ak sa zmeny budú týkať
nezrealizovaných častí tejto zmluvy.
12.12. V prípade, ak z dôvodu na strane dodávateľa nedôjde k uzatvoreniu dodatku podľa
bodu 12.11.tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
Článok 13 – Ukončenie zmluvného vzťahu
13.1. Zmluvné strany môžu zmluvu ukončiť dohodou, odstúpením, prípadne vypovedaním
v zmysle Všeobecných podmienok zmluvy uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Článok 14 – Záverečné ustanovenia
14.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto
zmluva sa uzatvára na dobu 144 mesiacov odo dňa jej podpísania oboma zmluvnými
stranami alebo po dobu potrebnú pre poskytovanie služieb v súlade s aktualizáciou
projektového plánu. Zmluvu je možné po dohode oboch zmluvných strán predĺžiť na
ďalšie obdobie samostatným dodatkom uzatvoreným k tejto Zmluve.
14.2. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva
vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv Úradu
vlády Slovenskej republiky. Zverejnenie Zmluvy sa nepovažuje za porušenie ani
ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto Zmluve ako dôverné
v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné. Zmluva je
účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády
Slovenskej republiky.
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14.3. Táto Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých obdrží každá Zmluvná strana
po troch vyhotoveniach.
14.4. Túto Zmluvu je možné meniť očíslovaným písomným dodatkom podpísaným obidvoma
Zmluvnými stranami, okrem prípadov, kedy Zmluva upravuje iný mechanizmus jej
zmeny a doplnenia.
14.5. Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stalo neplatným, nespôsobuje to
neplatnosť tejto zmluvy ako celku.
14.6. Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán
o predmete tejto zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce ústne i písomné dohody
medzi zmluvnými stranami. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené v tejto
zmluve sa spravujú Všeobecnými podmienkami zmluvy, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto
zmluvy. Podmienky poskytnutia Služieb podpory sú špecifikované v prílohe č. 4 tejto
zmluvy.
14.7. Ustanovenia tejto zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami jej príloh.
14.8. Rozhodným právom pre všetky právne vzťahy súvisiace s touto zmluvou je právo platné
v Slovenskej republike. Práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy, alebo
v súvislosti s touto zmluvou sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
a tam kde to vyplýva z príslušných právnych predpisov aj zákonom č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník a zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorských právach a právach
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), v ich aktuálnom znení platnom
v Slovenskej republike.
14.9. Zmluvné strany tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom
a obsahom jej príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Túto zmluvu a jej
prílohy si obe zmluvné strany prečítali, porozumeli im a súhlasia s nimi. Táto zmluva
bola uzavretá podľa skutočnej a slobodne vôle účastníkov.

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

Dr.h.c. Doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.

predseda NKÚ SR
Dátum:
Miesto: Bratislava

(meno funkcia)
Dátum:
Miesto:
Za dodávateľa:

Dátum:
Miesto:
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Príloha č. 1 Zmluvy o dielo na RKIS NKÚ SR

VŠEOBECNÉ PODMIENKY ZMLUVY
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Príloha č. 2 Zmluvy o dielo na RKIS NKÚ SR

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
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Príloha č. 3 Zmluvy o dielo na RKIS NKÚ SR

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY ZMLUVY
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Príloha č. 4 Zmluvy o dielo na RKIS NKÚ SR

PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PODPORY
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Príloha č. 5 Zmluvy o dielo na RKIS NKÚ SR

VLASTNÝ NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ
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