
Zmluva o poskytovaní služieb 
uzavretá v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších 
predpisov, v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  
 

(ďalej len „Zmluva“) 
 

 
medzi 

 
Názov: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

Sídlo: Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika 

Zástupca: Mgr. Matúš Medvec, MBA, predseda 

IČO:  30810787 

DIČ: 2021105724 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK9381800000007000060734 

Právna forma: Ústredný orgán štátnej správy 

ďalej „Objednávateľ“ 

a 

 

Obchodné meno:   

Sídlo:  

Zástupca:  

IČO:  

DIČ:  

Bankové spojenie: . 

Číslo účtu:  

Registrácia:  

ďalej „Poskytovateľ“ 

(Objednávateľ̌ a Poskytovateľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“)  

  



  
Preambula  

1. Objednávateľ vyhlásil v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní́“) verejné obstarávanie na predmet zákazky „Riadenie projektu a publicita – 
Manažment údajov ÚPV SR“ (ďalej len „verejné obstarávanie“).  

2. Na základe vyhodnotenia ponúk vo verejnom obstarávaní bola Objednávateľom vybraná ponuka 
Poskytovateľa ako ponuka úspešného uchádzača. Vzhľadom na túto skutočnosť ̌ a predloženú 
ponuku Poskytovateľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi 
predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu. 

3. Realizácia predmetu zmluvy, definovaného v Článku 3 tejto zmluvy bude spolufinancovaná z 
nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi poskytovateľom pomoci, 
ktorým je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „MD SR“) v zastúpení 
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len“ 
MIRRI SR) (spolu ďalej len „Poskytovateľ NFP“) a Objednávateľom v rámci Operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra prioritná os č. 7 Informačná spoločnosť, Špecifické ciele 7.5 
Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje a 7.7 
Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami. 

4. Realizácia predmetu zmluvy, definovaného v Článku 3 tejto zmluvy nadväzuje na Zmluvu o dielo 
uzatvorenú medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktorej predmetom je dielo spočívajúce vo 
vytvorení SW riešenia Projektu č. 311071Z013 Manažment údajov Úradu priemyselného 
vlastníctva SR (ďalej len „Projekt“). Na základe uvedenej Zmluvy o dielo budú realizované hlavné 
aktivity Projektu, pričom podľa čl. 6 bodu 18 tejto Zmluvy o dielo je Objednávateľ oprávnený 
poveriť počas doby zhotovenia Diela výkonom podporných aktivít Projektu tretiu osobu.   

   
Definície základných pojmov 

1. Cena je suma vyjadrená v eurách a stanovená v tejto Zmluve ako odplata za plnenie Poskytovateľa. 

2. Dátový nosič je CD nosič a/alebo DVD nosič a/alebo USB nosič. 

3. Dopytová výzva je dopytovou výzvou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 
2020 označená „výzva č. OPII-2018/7/3-DOP“ na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku so zameraním na „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“, 
uverejnenou v čase podpisu tejto Zmluvy na internetovej stránke 
http://www.informatizacia.sk/Aktu%C3%A1lne%20v%C3%BDzvy/26920s . 

4. Dôverná informácia je  údaj, podklad, poznatok, dokument alebo iná informácia, bez ohľadu na 
formu jej zachytenia, 
a. ktorá sa týka zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych 

výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, 
aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom 
vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie 
týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva 
a všetky ďalšie informácie o zmluvnej strane) a 

b. ktorá bola poskytnutá zmluvnej strane alebo získaná zmluvnou stranou pred nadobudnutím 
platnosti a účinnosti Zmluvy a tiež počas jej platnosti a účinnosti, pokiaľ sa týka jej predmetu a 

http://www.informatizacia.sk/Aktu%C3%A1lne%20v%C3%BDzvy/26920s


c. ktorá je výslovne zmluvnou stranou označená ako „dôverná“, „confidential“, „proprietary“ 
alebo iným obdobným označením, a to od okamihu oznámenia tejto skutočnosti druhej 
zmluvnej strane a 

d. pre ktorú je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky 
osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, telekomunikačné 
tajomstvo, daňové tajomstvo, a utajované skutočnosti). 

5. Fakturačný míľnik je operácia závislá od predchádzajúceho plnenia, oprávňujúca Poskytovateľa na 
vystavenie faktúry. 

6. Kľúčový expert je fyzická osoba označená Poskytovateľom, prostredníctvom ktorej Poskytovateľ 
preukazoval splnenie podmienok účasti vo Verejnom obstarávaní, a ktorá je uvedená v Prílohe č. 3 
tejto Zmluvy. 

7. Nariadenie GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). 

8. Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

9. Objednávateľ je verejný obstarávateľ uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.  

10. Oprávnená osoba Objednávateľa je osoba uvedená v článku 8, bod 1. písm. a) tejto Zmluvy. 

11. Oprávnená osoba Poskytovateľa je osoba uvedená v článku 8, bod 1. písm. b) tejto Zmluvy. 

12. Subdodávateľ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s Poskytovateľom písomnú 
odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti predmetu zmluvy [§ 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom 
obstarávaní].  

13. Vyhláška o riadení projektov je Vyhláška Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a 
informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov. 

14. Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

15. Zákon o registri partnerov verejného sektora je zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

16. Zákon o slobode informácií je zákon 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. 

17. Zákon o verejnom obstarávaní je zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

18. Poskytovateľ je poskytovateľ služieb uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 

19. Zmluva je táto Zmluva o poskytovaní služieb. 
20. Zmluva o NFP je Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071Z013 

uzatvorená dňa 4.11.2020 medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného 
príspevku a Poskytovateľom NFP, a ktorej znenie je dostupné na 
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5081255/. 

21. Riadiaci orgán je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „RO“) 
22. Sprostredkovateľský orgán je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky (ďalej len „SO“) 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/5081255/


   
Predmet zmluvy 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa externý manažment a služby IT architekta 
pri implementácii Projektu  a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnuté 
služby cenu podľa článku 5 zmluvy, a to na základe schválenej žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok NFP311070Z013 poskytnutý zo štrukturálnych fondov EÚ, v rámci Výzvy Operačného 
programu Integrovaná infraštruktúra, špecifických cieľov 7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát 
vo verejnej správe s dôrazom na otvorené a 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej 
správy IKT prostriedkami, pre prijímateľa, ktorým je objednávateľ.  

2. Poskytovateľ sa pre objednávateľa zaväzuje vykonávať v procese implementácie Projektu činnosti 
podľa odseku 3 v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených 
najmä: 

a) Zmluvou o poskytnutí NFP, 

b) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia, 

c) schváleným operačným programom Integrovaná infraštruktúra, Výzvou a jej 
prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ktoré 
boli zverejnené a 

d) právnymi predpismi SR. 

3. Poskytovateľ sa pre objednávateľa zaväzuje za podmienok podľa odseku 2 vykonávať v procese 
implementácie  Projektu v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu nasledovné činnosti: 

a) administratívne úkony,  

b) plánovanie, organizovanie a riadenie zdrojov a projektových aktivít a úloh tak, aby bol 
zrealizovaný projektový cieľ v stanovenom čase a za plánované náklady, 

c) zostavenie časového a obsahového harmonogramu Projektu a jeho riadenie, 

d) zabezpečenie finančného riadenia Projektu v zmysle Príručky pre prijímateľa, 

e) príprava podkladov pre vypracovanie žiadostí o platbu, 

f) vypracovanie žiadostí o platbu,  

g) zabezpečenie komunikácie s RO v oblasti financovania, 

h) monitoring Projektu, vrátane monitoringu v období udržateľnosti Projektu v zmysle 
Príručky pre prijímateľa,  

i) kontrola a schvaľovanie vecného a finančného plnenia postupu Projektu podľa 
požiadaviek Objednávateľa a časového a vecného harmonogramu vo fáze realizácie 
Projektu,  

j) kontrola správnosti faktúr od dodávateľa, resp. Poskytovateľa (či faktúra obsahuje 
všetky náležitosti podľa zákona, či je fakturované plnenie oprávneným výdavkom 
podľa zostaveného rozpočtu Projektu),  

k) spracovanie finančných dokladov,  

l) spracovanie pravidelných finančných, projektových a obsahových správ, ako aj 
žiadostí o platbu pre potreby dotknutých organizácií, poskytujúcich na projekt 
finančný príspevok,  



m) zabezpečenie architektonických požiadaviek objednávateľa a ich transformácie do 
konkrétnej koncepcie architektúry IS a architektonických IT princípov, 

n) návrh a implementácia architektúry a technológií predovšetkým z pohľadu 
udržateľnosti, kvality a nákladov, 

o) spracovanie výstupov pre publicitu a propagáciu Projektu v zmysle príslušných 
predpisov,  

p) pomoc pri účtovníctve, výkazníctve a archivácii,  

q) účasť na kontrolách Projektu v mieste sídla objednávateľa; Poskytovateľ pripraví 
podklady a odporúčania pred konaním kontroly v mieste sídla objednávateľa, 

r) zabezpečenie veľkoplošnej reklamnej tabule a trvalo vysvetľujúcej tabule. 

  
Čas, miesto a spôsob plnenia Zmluvy 

1. Poskytovateľ je povinný poskytovať služby podľa článku 3 tejto Zmluvy počas trvania hlavných 
aktivít projektu a počas 3 mesiacov po ukončení hlavných aktivít Projektu odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy, a to v súlade s časovým harmonogramom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto 
Zmluvy.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený vykonať a ukončiť jednotlivé aktivity aj 
pred termínom určeným pre tieto aktivity v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy; ak je však tento termín 
zároveň fakturačným míľnikom, je Poskytovateľ povinný o plánovanom skoršom ukončení, 
najmenej 15 pracovných dní pred plánovaným skorším ukončením aktivity, písomne informovať 
Objednávateľa, ktorý sa následne pokúsi zabezpečiť možnosť skoršieho čerpania finančných 
prostriedkov Európskej únie podľa bodu 4 článku 5 tejto Zmluvy. Ak Poskytovateľ informačnú 
povinnosť podľa predchádzajúcej vety nesplní alebo ak skoršie čerpanie finančných prostriedkov 
Európskej únie podľa bodu 4 článku 5 tejto Zmluvy nebude umožnené (z akýchkoľvek dôvodov), 
nie je Poskytovateľ oprávnený fakturovať v termíne skoršom ako podľa Prílohy č. 1. Ak bude 
skoršie čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie podľa bodu 4 článku 5 tejto Zmluvy 
umožnené, Objednávateľ o tom písomne informuje Poskytovateľa spolu s uvedením podmienok 
skoršej fakturácie zo strany Poskytovateľa. 

3. Poskytovateľ poskytuje služby prioritne v sídle Objednávateľa a ak to bude nevyhnutné pre riadne 
plnenie Zmluvy v priestoroch Poskytovateľa alebo v iných priestoroch podľa požiadaviek 
Objednávateľa. Pre odstránenie pochybností sa za hlavné miesto plnenia rozumie sídlo 
Objednávateľa. Ak to technické podmienky umožňujú a ak sa Zmluvné strany na tom dohodnú, 
Poskytovateľ môže plniť predmet Zmluvy aj prostredníctvom vzdialeného prístupu. 

4. Poskytovateľ je povinný poskytovať služby podľa tejto Zmluvy riadne a včas v súlade so záväzným 
časovým, vecným a finančným harmonogramom plnenia Zmluvy podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy. 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri plnení povinností podľa tejto zmluvy podľa pokynov RO 
a SO. Poskytovateľ zodpovedá za procesnú stránku Projektu.  

6. Objednávateľ je povinný poskytovať Poskytovateľovi súčinnosť pri plnení jeho povinností 
v rozsahu podľa článku 6 tejto Zmluvy. Poskytovateľ nezodpovedá za nesplnenie svojich 
povinností podľa tejto Zmluvy v prípade, ak nesplnenie bude spôsobené v dôsledku porušení 
povinností Objednávateľa. Lehota na vykonanie povinností Poskytovateľa sa automaticky 
predlžuje o čas omeškania Objednávateľa s poskytnutím nevyhnutnej súčinnosti. Zmluvné strany 
sa dohodli, že najneskôr druhý pracovný deň po vzniku omeškania Objednávateľa Poskytovateľ 
písomne upozorní Oprávnenú osobu Objednávateľa na konkrétne vymedzenú povinnosť 



súčinnosti, s ktorou je Objednávateľ v omeškaní, a toto upozornenie pravidelne písomne 
obnovuje najmenej jedenkrát za 5 pracovných dní až do dosiahnutia nápravy.  

  
Cena za poskytnuté služby a platobné podmienky  

1. Cena za poskytnuté služby je výsledkom verejného obstarávania a je v súlade so zákonom č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších právnych predpisov.  

2. Cena za poskytované služby je vo výške ............... EUR bez DPH, 20% DPH vo výške ...............€,  
teda spolu ........... EUR vrátane DPH (slovom ................................................ eur vrátane DPH).  

3. Cena podľa bodu 2. tohto článku je celkovou cenou, teda zahŕňa všetky náklady Poskytovateľa 
spojené s poskytovaním služieb podľa článku 3 tejto Zmluvy. Cena za poskytnuté služby 
predstavuje odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov Poskytovateľa vyplývajúcich z tejto 
Zmluvy a zahŕňa všetky náklady a výdavky Poskytovateľa na riadne a včasné vykonanie predmetu 
Zmluvy alebo jednotlivých častí podľa tejto Zmluvy, ako aj všetky  ďalšie povinnosti Poskytovateľa 
podľa článku 3 tejto Zmluvy. 

4. Poskytovateľ berie na vedomie, že Objednávateľ uhrádza cenu za predmet zmluvy z prostriedkov 
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII), prioritná os 7, ktoré budú 
Objednávateľovi poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, uzavretej medzi 
Objednávateľom a Poskytovateľom nenávratného finančného prostriedku. Zmluvné strany sa 
dohodli, že splnenie povinnosti Objednávateľa uhradiť cenu je v rozsahu podľa bodu 2 tohto 
článku podmienené získaním prostriedkov na jej úhradu Objednávateľom podľa Zmluvy o 
poskytnutí NFP. 

5. Štruktúrovaný rozpočet ceny, vrátane špecifikácie ceny, je obsiahnutý v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

6. Predpokladom pre vznik nároku na zaplatenie ceny za poskytnutie služby, resp. jej príslušnej časti, 
je podpísanie príslušného preberacieho protokolu Zmluvnými stranami v súlade s  článkom 9 tejto 
Zmluvy. Právo na zaplatenie ceny vznikne Poskytovateľovi na základe faktúry vystavenej po 
dosiahnutí fakturačných míľnikov definovaných v záväznom časovom, vecnom a finančnom 
harmonograme. 

7. Faktúra je splatná 30. (slovom: tridsiaty) deň po jej doručení Objednávateľovi, najneskôr však do 
3 dní od pripísania finančných prostriedkov/finančného príspevku prostredníctvom Operačného 
programu Integrovaná infraštruktúra na účet Objednávateľa - podľa toho, ktorá skutočnosť 
nastane neskôr. Fakturovaná cena je zaplatená dňom, keď sa uhrádzaná čiastka odpíše z účtu 
Objednávateľa. 

8. Faktúra musí mať všetky náležitosti stanovené príslušnými právnymi predpismi. Súčasťou každej 
faktúry bude aj podpísaný preberací protokol podľa článku 9 tejto Zmluvy. V prípade, že faktúra 
nebude obsahovať predpísané náležitosti alebo náležitosti uvedené v tejto Zmluve, resp. budú v 
nej uvedené nesprávne alebo neúplné údaje, je Objednávateľ oprávnený túto faktúru vrátiť pred 
jej splatnosťou. Opravenej faktúre alebo novej faktúre plynie nová 30 (slovom: tridsať) dňová 
lehota splatnosti od jej doručenia Objednávateľovi. 

9. Výdavky vo faktúre musia byť rozdelené do jednotlivých položiek s jednotkovými cenami 
zaokrúhlenými na 2 (dve) desatinné miesta s jednoznačnou identifikáciou, ktorej položky 
rozpočtu podľa Prílohy č. 1 sa predmetná fakturovaná čiastka týka. Ku každej faktúre musí byť 
priložený rovnopis preberacieho protokolu podľa bodu 1 článku 9 tejto Zmluvy podpísaný 
Zmluvnými stranami. 



10. Každá faktúra sa musí vzťahovať na konkrétny fakturačný míľnik a mať nasledujúce náležitosti: 

a. názov operačného programu, 

b. číslo a názov opatrenia, 

c. názov Projektu, 

d. kód ITMS projektu, 

e. kód ekonomickej klasifikácie, 

f. číslo a názov Zmluvy, 

g. označenie „priebežná" alebo „záverečná" faktúra a jej číslo, 

h. špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označené až na úroveň čísla a názvu 
výdavku, 

i. špecifikácia platby (názov banky Poskytovateľa vrátane kódu SWIFT, číslo účtu 
Poskytovateľa vrátane čísla v tvare IBAN, špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy),  

j. pečiatka a podpis oprávnenej osoby Poskytovateľa. 

Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise Zmluvy písomne poskytnúť 
Poskytovateľovi informácie uvedené v písm. a. až e. tohto bodu, v opačnom prípade Poskytovateľ 
nie je povinný uvádzať tieto údaje na faktúre. 

11. Úhrada poslednej platby je podmienená tým, že si Poskytovateľ splní všetky svoje záväzky týkajúce 
sa realizácie všetkých fakturačných míľnikov. 

12. Podklad pre uhradenie platby za jednotlivé fakturačné míľniky tvoria: príslušné správy spolu s 
písomnými potvrdeniami o ich schválení, akceptačné protokoly v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch 
a faktúra v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch. 

13. Podklad pre uhradenie poslednej platby podľa bodu 11 tohto článku tvoria: správy spolu s 
písomnými potvrdeniami o schválení všetkých správ, ktoré Objednávateľovi ešte neboli 
Poskytovateľom predložené, konečná správa spolu s potvrdením o schválení konečnej správy, 
akceptačné protokoly v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch, záverečný akceptačný protokol v 2 
(slovom: dvoch) rovnopisoch a faktúra v 2 (slovom: dvoch) origináloch. 

14. V prípade omeškania zaplatenia faktúry, si Poskytovateľ nebude uplatňovať nárok na úrok z 
omeškania, ak omeškanie bude spôsobené peňažným ústavom Objednávateľa. 

15. Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov týkajúcich sa 
bankového účtu Poskytovateľa, na ktorý má Objednávateľ posielať platby podľa tejto Zmluvy; 
oznámenie sa nevyžaduje, ak Poskytovateľ uvádza bankový účet, na ktorý má byť zaslaná platba 
vo faktúre, ktorou si uplatňuje právo na zaplatenie ceny. 

16. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Poskytovateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť na tretiu osobou a ani založiť akékoľvek svoje 
pohľadávky vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou alebo plnením záväzkov podľa 
tejto Zmluvy. 

17. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju 
pohľadávku voči pohľadávke Poskytovateľa.  

  
Práva a povinnosti Zmluvných strán; súčinnosť 

1. Poskytovateľ je povinný pri realizácii Zmluvy postupovať na vysokej profesionálnej úrovni, so 
všetkou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Objednávateľa, ktoré pozná alebo pri 
vynaložení odbornej starostlivosti musí poznať, a zabezpečiť si všetky dostupné informácie 



týkajúce sa predmetu Zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať pri plnení Zmluvy všetky 
právne predpisy, ktoré sú potrebné pre riadne a včasné plnenie Zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje 
pri plnení Zmluvy zároveň postupovať v súlade so všetkými požiadavkami uvedenými v dopytovej 
výzve, ktoré sú aplikovateľné na predmet tejto Zmluvy, pričom v prípade, ak by predmetné 
požiadavky boli v rozpore s pokynmi Objednávateľa, Poskytovateľ je povinný na to Objednávateľa 
vopred včas upozorniť a ďalej postupovať podľa pokynov Objednávateľa. 

2. Poskytovateľ je povinný plniť riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy a dodržiavať pokyny 
Objednávateľa. Poskytovateľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na 
nevhodnú povahu pokynov alebo na ich rozpor s ustanoveniami Zmluvy a/alebo ustanoveniami 
právnych predpisov, ak Poskytovateľ mohol túto nevhodnosť alebo rozpor zistiť pri vynaložení 
všetkej odbornej starostlivosti. Ak nevhodné alebo so zmluvou a/alebo právnymi predpismi 
rozporné pokyny prekážajú v riadnom plnení Zmluvy, je Poskytovateľ povinný jej splnenie v 
nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny predmetného pokynu alebo písomného 
oznámenia, že Objednávateľ trvá na plnení Zmluvy podľa daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo 
potrebné prerušiť plnenie Zmluvy, sa predlžuje lehota určená na jej splnenie. 

3. Poskytovateľ, ktorý splnil povinnosť uvedenú v bode 2. tohto článku, nezodpovedá za nemožnosť 
splnenia Zmluvy alebo za vady poskytnutého plnenia spôsobené pokynmi, ktoré sú nevhodné 
alebo sú v rozpore s právnymi predpismi, ak Objednávateľ na nich pri plnení Zmluvy písomne trval. 

4. Poskytovateľ, ktorý nesplnil povinnosť uvedenú v bode 2. tohto článku, zodpovedá za vady plnenia 
zmluvy spôsobené nevhodnými alebo so Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi 
predpismi rozpornými pokynmi. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že od pokynov Objednávateľa sa môže Poskytovateľ odchýliť, len ak je 
to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a Poskytovateľ nemôže včas dostať jeho súhlas. 
Poskytovateľ je však povinný o takomto postupe Objednávateľa bez zbytočného odkladu písomne 
informovať. 

6. Poskytovateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich 
záväzkov podľa Zmluvy, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa alebo sú podľa 
názoru Poskytovateľa nevyhnutné na riadne plnenie záväzkov podľa zmluvy. Poskytovateľ sa 
zaväzuje bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom prípadnom zdržaní, či iných 
skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne plnenie Zmluvy. 

7. Poskytovateľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy dodržiavať zásady poctivého obchodného styku a 
zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť posúdené ako konanie v rozpore s dobrými 
mravmi hospodárskej súťaže. 

8. Poskytovateľ je povinný zdržať sa pri plnení Zmluvy akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo v 
dôsledku konfliktu záujmov spochybniť nestrannosť a základný účel plnenia Zmluvy. Konfliktom 
záujmov podľa predchádzajúcej vety je uprednostnenie osobného záujmu Poskytovateľa pred 
záujmom na riadnom plnení Zmluvy, a môže vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, 
politických alebo národnostných preferencií, rodinných vzťahov, alebo vzťahov s blízkymi osobami 
alebo iného spojenia alebo spoločných záujmov. Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne 
oznámiť Objednávateľovi vznik konfliktu záujmov a vykonať kroky na odstránenie akejkoľvek 
skutočnosti, ktorá by mohla byť považovaná za konflikt záujmov. 

9. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa kľúčoví experti priamo podieľali na plnení Zmluvy. Tým 
nie je dotknuté právo Poskytovateľa realizovať predmet Zmluvy aj prostredníctvom iných 
expertov, avšak kľúčové úlohy pri plnení Zmluvy musia zastávať kľúčoví experti. 

10. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie a 
nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pre riadne plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich im z tejto 
Zmluvy. 



11. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať s Objednávateľom počas poskytovania služieb a vyvinúť 
maximálne úsilie a súčinnosť z jeho strany tak, aby boli činnosti vykonané v súlade s touto 
Zmluvou. 

12. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri plnení Zmluvy. 
Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu najneskôr 5 kalendárnych dní pred termínom 
predkladania konkrétneho dokumentu na SO poskytnúť Poskytovateľovi najmä: 

a. všetky údaje, doklady a iné podklady, ktoré sú nevyhnutné pre poskytnutie služby, 

b. podkladové materiály potrebné pre spracovanie žiadostí o platbu a monitorovacích správ 
podľa požiadavky Poskytovateľa. 

13. Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť ním poskytnutých podkladov. 

14. Objednávateľ sa zaväzuje zaistiť, aby tretie osoby spolupracujúce s Objednávateľom poskytovali 
Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť. 

15. Objednávateľ je povinný včas informovať Poskytovateľa o všetkých skutočnostiach potrebných na 
zabezpečenie úspešného plnenia záväzkov podľa Zmluvy. 

16. V prípade, že sa vyskytne udalosť, ktorá jednej alebo obom Zmluvným stranám neumožní plnenie 
ich zmluvných povinností, sú povinné sa o tom bez zbytočného odkladu informovať a navrhnúť 
druhej Zmluvnej strane spôsob riešenia následkov udalosti. Nesplnenie tejto povinnosti zakladá 
nárok na náhradu škody pre tú Zmluvnú stranu, ktorá sa porušenia Zmluvy v tomto bode 
nedopustila. 

17. Objednávateľ je oprávnený počas vykonávania služieb pokynom nariadiť Poskytovateľovi úpravu 
poskytnutia služieb najmä z dôvodu zmien právnych predpisov iba za predpokladu, že pokyn nemá 
vplyv na výšku ceny za poskytované služby a/alebo nákladov Poskytovateľa spojených 
s poskytovaním služieb. 

18. Objednávateľ je oprávnený oznámiť písomne Poskytovateľovi pozastavenie realizácie Zmluvy 
alebo akejkoľvek jej časti na takú dobu a takým spôsobom, ktorý považuje za potrebný. 

19. Poskytovateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť 
akékoľvek svoje práva z tejto Zmluvy na tretiu osobu. 

20. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pri predčasnom ukončení tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa a 
zmene dodávateľa plnenia poskytne Objednávateľovi primeranú súčinnosť pri prechode na 
nového dodávateľa a informuje nového dodávateľa o všetkých procesných a iných úkonoch pri 
plnení tejto Zmluvy. 

  
Projektové riadenie 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať projektové riadenie a dodať všetky projektové výstupy, 
manažérske produkty a špecializované produkty jednotlivých fáz Projektu v súlade s vyhláškou 
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o 
riadení projektov a jej prílohou č. 1. Vzory a šablóny jednotlivých projektových výstupov, 
manažérskych a špecializovaných produktov sú na stránke: 
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-
qa/index.html. 

2. Poskytovateľ je povinný do 5 (slovom: piatich) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy 
oznámiť Objednávateľovi meno a kontaktné údaje na projektového manažéra zodpovedného za 
celé plnenie Zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek 
zmenu týkajúcu sa projektového manažéra. 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html


  
Komunikácia a doručovanie 

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že Oprávnenými osobami na účely  komunikácie vo veciach týkajúcich 
sa predmetu zmluvy alebo jeho častí podľa tejto Zmluvy sú: 

a. Za Objednávateľa: 

Meno a funkcia: [●], Oprávnená osoba na strane Objednávateľa 

Telefonický kontakt: [●] 

e-mail: [●] 

b. Za Poskytovateľ: 

Meno a funkcia: [●], Oprávnená osoba na strane Poskytovateľ 

Telefonický kontakt: [●] 

e-mail: [●]. 

2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v prípade ak nastane zmena vyššie uvedených osôb, Zmluvné 
strany sa zaväzujú vzájomne si poskytnúť informácie o týchto osobách. Zmena oprávnených osôb 
v zmysle bodu 1. tohto článku sa vykoná podpisom písomného protokolu o zmene Oprávnenej 
osoby oboma Zmluvnými stranami.  

3. Jazyk zmluvy a celej písomnej komunikácie medzi Zmluvnými stranami a tretími osobami je 
slovenský jazyk. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné 
pre riadne plnenie svojich záväzkov pri realizácii Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné informovať 
druhú zmluvnú stranu o všetkých skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť dôležité pre riadne 
plnenie zmluvy. 

5. Každá komunikácia medzi Zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom oprávnených 
osôb uvedených v bode 1. tohto článku, štatutárnych orgánov zmluvných strán, prípadne nimi 
poverených osôb. 

6. Všetky oznámenia medzi Zmluvnými stranami, ktoré sa vzťahujú k Zmluve alebo ktoré majú byť 
vykonané na základe Zmluvy, musia byť vykonané v písomnej podobe a druhej Zmluvnej strane 
doručené buď osobne alebo doporučeným listom či inou formou registrovaného poštového styku 
na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je ustanovené alebo medzi Zmluvnými stranami 
dohodnuté inak. Písomnú formu považujú zmluvné strany za zachovanú aj v prípade elektronickej 
komunikácie (e-mail). 

7. V prípade pochybností ohľadom času doručenia sa oznámenie považuje za doručené tretím dňom 
po jeho preukázateľnom odoslaní. 

8. Doručením sa rozumie prijatie zásielky Zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. 

9. Za deň doručenia zásielky Zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná, sa považuje takisto aj deň, 

a. v ktorom ju táto Zmluvná strana odoprela prijať, 

b. ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo, 

c. v ktorý bola na zásielke zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, 
„adresát je neznámy“ alebo iná obdobná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená 
nedoručiteľnosť zásielky. 



   
Odovzdanie a prevzatie 

1. Odovzdanie a prevzatie jednotlivých častí poskytovaných služieb podľa tejto Zmluvy sa uskutoční 
na základe časového harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy. Výsledkom odovzdania 
poskytovaných služieb alebo ich časti v súlade s časovým harmonogramom je podpísanie 
preberacieho protokolu Zmluvnými stranami (ďalej ako „Preberací  protokol“).  

2. Zmluvné strany sa zaväzujú podpísať Preberací protokol v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 
(dva) rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 (dva) rovnopisy obdrží Poskytovateľ. Preberací protokol 
musí obsahovať identifikáciu odovzdávajúceho a preberajúceho, špecifikáciu odovzdávanej 
a preberanej časti poskytovaných služieb.  

3. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Poskytovateľ je povinný odovzdať Objednávateľovi 
dokumentáciu k vykonávaným službám alebo ich častiam  v elektronickom formáte na dátovom 
nosiči a v prípade potreby a požiadavky Objednávateľa aj v jednom vyhotovení v písomnej forme. 
Dokumentácia, ktorá je súčasťou poskytovanej služby, bude akceptovaná nasledovne: 

a. Objednávateľ je oprávnený zaslať pripomienky k dokumentácii v dohodnutom formáte  
v lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa jej odovzdania Objednávateľovi. 

b. Poskytovateľ je povinný pripomienky odborne posúdiť a upraviť dokumentáciu v súlade so 
vznesenými pripomienkami. V prípade, ak nie je možné niektorú z pripomienok Objednávateľa 
akceptovať, Poskytovateľ túto skutočnosť bezodkladne oznámi a vysvetlí Objednávateľovi. 

c. Objednávateľ je povinný do 5 pracovných dní od dodania dokumentácie po zapracovaní 
pripomienok preveriť spôsob zapracovania pripomienok a v prípade nesúhlasu v uvedenej 
lehote zaslať svoje stanovisko Poskytovateľovi. 

4. Ak posledná časť plnenia Zmluvy splní požadované kritériá, Zmluvné strany vyhotovia záverečný 
preberací protokol (ďalej len „Záverečný preberací protokol“), ktorého podpísaním sa má za to, 
že predmet Zmluvy bol riadne dokončený a odovzdaný Poskytovateľom a prevzatý zo strany 
Objednávateľa. 

  
Zabezpečenie dôvernosti citlivých informácií a ochrany osobných údajov 

1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré získali v súvislosti s 
plnením predmetu Zmluvy a získané výsledky nesmú ďalej použiť na iné účely ako plnenie 
predmetu Zmluvy, okrem prípadu poskytnutia informácií odborným poradcom Poskytovateľa 
(vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov alebo audítorov), ktorí sú viazaní 
všeobecnou povinnosťou mlčanlivosti na základe osobitných právnych predpisov alebo sú povinní 
zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody s dotknutou Zmluvnou stranou, alebo 
subdodávateľom, ak sa subdodávateľ podieľa na plnení predmetu Zmluvy, a ak je to potrebné na 
účely plnenia povinností Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy. 

2. Povinnosť Poskytovateľa a Objednávateľa zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré získali v 
súvislosti s plnením predmetu Zmluvy sa nevzťahuje na informácie, ktoré: 

a. boli zverejnené už pred podpisom tejto Zmluvy; 

b. sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise tejto Zmluvy z iného dôvodu ako 
z dôvodu porušenia povinností podľa tejto Zmluvy; 

c. majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, 
prokuratúry alebo na základe iného záväzného rozhodnutia príslušného orgánu;  

d. boli získané Poskytovateľom, resp. Objednávateľom od tretej strany, ktorá ich legitímne 



získala alebo vyvinula a ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich 
zverejňovanie. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že poučia svojich zamestnancov, štatutárne orgány, ich členov a 
subdodávateľov, ktorým sú sprístupnené dôverné informácie, o povinnosti mlčanlivosti v zmysle 
tohto článku Zmluvy. V  rozsahu zaisťujúcom splnenie povinnosti mlčanlivosti podľa tohto článku 
Zmluvy, Poskytovateľ uzatvorí s každým subdodávateľom dohodu o mlčanlivosti, pokiaľ obdobný 
záväzok nevyplýva pre takého subdodávateľa zo zákona. Poskytovateľ vyhlasuje, že oboznámil 
svojich zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na plnení tejto Zmluvy, s povinnosťou mlčanlivosti 
v zmysle tejto Zmluvy.  

4. Zmluvné strany sa zaväzujú užívať Dôverné informácie v zmysle čl. 2 tejto Zmluvy výlučne na účel, 
na ktorý im boli poskytnuté a zároveň sa zaväzujú Dôverné informácie ochraňovať najmenej 
s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však 
najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predovšetkým ich budú chrániť pred 
náhodným alebo neoprávneným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou alebo iným 
znehodnotením, nedovoleným prístupom alebo sprístupnením alebo zverejnením, pričom ak nie 
je v tejto Zmluve ustanovené inak, zaväzujú sa, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
druhej Zmluvnej strany neposkytnú, neodovzdajú, neoznámia alebo iným spôsobom nevyzradia, 
resp. nesprístupnia Dôverné informácie druhej zmluvnej strany tretej osobe. 

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že pri plnení tejto zmluvy Poskytovateľom môže dôjsť k 
spracúvaniu osobných údajov. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy 
ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov ako aj Nariadenia GDPR. 

6. Zmluvné strany do 20 (dvadsiatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy uzatvoria 
samostatnú zmluvu podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov, v ktorej 
vymedzia predmet a dobu spracúvania osobných údajov, povahu a účel spracúvania, zoznam 
alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva Objednávateľa 
ako prevádzkovateľa, ako aj ustanovia ďalšie práva a povinnosti v súlade so Zákonom o ochrane 
osobných údajov. 

  
Sankcie a zmluvné pokuty 

1. Nárok na zaplatenie zmluvných pokút dohodnutých medzi zmluvnými stranami v Zmluve vzniká 
dotknutej Zmluvnej strane dňom porušenia zabezpečovanej zmluvnej povinnosti druhou 
zmluvnou stranou. Pre vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty je rozhodné porušenie 
zabezpečovanej povinnosti. Zavinenie sa nevyžaduje. 

2. Zmluvná strana, ktorá zabezpečenú zmluvnú povinnosť porušila, je povinná príslušnú zmluvnú 
pokutu zaplatiť druhej Zmluvnej strane do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa kedy bola na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vyzvaná druhou Zmluvnou stranou. 

3. Zaplatenie zmluvnej pokuty porušujúcou Zmluvnou stranou nezbavuje porušujúcu Zmluvnú 
stranu záväzku splniť povinnosti podľa tejto Zmluvy. 

4. Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej Zmluvnej strany v 
peňažnom ústave uvedenom v záhlaví tejto Zmluvy. 

5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo dotknutej zmluvnej strany na náhradu škody, 
ktorá jej vznikla porušením povinnosti. Zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody. 

6. Pre prípad porušenia povinnosti Poskytovateľa poskytovať predmet zmluvy včas, t. j. v prípade 
nedodržania ktoréhokoľvek termínu vyplývajúceho zo záväzného časového, vecného a finančného 
harmonogramu plnenia Zmluvy, je Poskytovateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % (slovom: päť stotín percenta) z  ceny za poskytované služby bez DPH podľa 
bodu 2 článku 5 tejto Zmluvy, a to za každý aj začatý deň porušenia zabezpečovanej povinnosti 



(omeškania), a to za každú zabezpečovanú povinnosť (za každé nedodržanie ktoréhokoľvek 
termínu) samostatne. 

7. Pre prípad porušenia povinnosti Poskytovateľa zabezpečiť, aby sa kľúčoví experti priamo podieľali 
na plnení zmluvy v súlade s bodom 8. článku 12 tejto Zmluvy, resp. pre prípad ak nedôjde k 
odsúhlasenej zmene ktoréhokoľvek kľúčového experta v súlade s touto Zmluvou, je Poskytovateľ 
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % (slovom: desať percent) z ceny  
za poskytované služby bez DPH podľa bodu 2 článku 5 tejto Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností, 
Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
definovanú v tomto bode v prípade, keď hoci aj len jeden z kľúčových expertov, prostredníctvom 
ktorých Poskytovateľ ako uchádzač vo Verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok 
účasti, sa nebude priamo podieľať na plnení predmetu tejto Zmluvy, resp. nedôjde k odsúhlasenej 
zmene kľúčového experta v súlade s touto Zmluvou. 

8. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry podľa Zmluvy je tento povinný zaplatiť 
Poskytovateľovi zákonný úrok z omeškania s výnimkou prípadov podľa bodu 14 článku 5 a bodov 
9 a 10 článku 14 tejto Zmluvy. 

9. Pre prípad porušenia akejkoľvek povinnosti Poskytovateľa uvedenej v článku 13 tejto Zmluvy, je 
Poskytovateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: 
päťsto eur) za každú zabezpečovanú povinnosť samostatne. 

10. Za omeškanie sa nepovažuje stav, ktorý vznikol v dôsledku vyššej moci. O vzniku a trvaní vyššej 
moci je však dotknutá zmluvná strana povinná druhú zmluvnú stranu bezodkladne písomne 
informovať. 

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že výška zmluvných pokút dojednaných podľa Zmluvy je obvyklá a 
primeraná povahe a významu zabezpečovaných záväzkov a s touto výškou bez námietok súhlasia. 

12. Ak si Objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu v súlade s bodmi 6 tohto článku, má Objednávateľ 
právo jednostranne ju započítať voči pohľadávke Poskytovateľa v najbližšom fakturačnom 
míľniku. 

13. V prípade ak dôjde k omeškaniu v súlade s bodom 6 tohto článku v troch rozdielnych prípadoch 
počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, bez ohľadu nato či pôjde o omeškanie s odovzdaním tej 
istej časti predmetu zmluvy, bude takéto konanie považované za také  podstatné porušenie 
Zmluvy, pri ktorom je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. 

  

  
Subdodávatelia a experti 

1. Poskytovateľ je oprávnený zadať plnenie podľa tejto Zmluvy alebo jeho časť ďalším tretím osobám 
(ďalej len „subdodávateľ“), a to iba na základe predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa, ktorý 
takýto súhlas bez závažného a opodstatneného dôvodu neodoprie. V takomto prípade 
Poskytovateľ zodpovedá rovnako, akoby Zmluvu plnil sám. 

2. Ak Poskytovateľ použije na plnenie tejto Zmluvy subdodávateľov, o ktorých má vedomosť v čase 
podpisu tejto Zmluvy, tvorí ich zoznam prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Poskytovateľ  je oprávnený 
zmeniť subdodávateľa iba s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa. Poskytovateľ je povinný 
Objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov, uvedených v prílohe č. 2 
tejto Zmluvy, a to bezodkladne. 

3. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby mal splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra 
partnerov verejného sektora vo vzťahu k subdodávateľom Poskytovateľa v zmysle zákona o 
registri partnerov verejného sektora, ak subdodávatelia majú povinnosť byť zapísaní v registri 



partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. 

4. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy. 
Poskytovateľ je povinný predložiť Objednávateľovi písomné oznámenie o zmene alebo doplnení 
subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje o navrhovanom subdodávateľovi. Akúkoľvek zmenu 
subdodávateľa, ktorá predstavuje zmenu Prílohy č. 2, musí Poskytovateľ Objednávateľovi oznámiť 
najmenej 15 kalendárnych dní pred dňom zmeny alebo doplnenia subdodávateľa. Zmena alebo 
doplnenie subdodávateľa podlieha súhlasu zo strany Objednávateľa.  

5. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť najmä tých subdodávateľov, 

a. v súvislosti s ktorými sú mu známe prípady, keď nedodržali svoje záväzky, 

b. ktorých finančné a technické postavenie spoľahlivo negarantuje plnenie záväzkov zo 
Zmluvy alebo 

c. ktorí nespĺňajú podmienky podľa bodu 3 tohto článku.  

6. Poskytovateľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za plnenia 
vykonané a zabezpečené na základe zmluvy o subdodávke. Zmluvné strany vyhlasujú, že 
odsúhlasenie zmeny subdodávateľov zo strany Objednávateľa žiadnym spôsobom nezbavuje 
Poskytovateľa záväzkov vyplývajúcich mu zo Zmluvy. 

7. Pre odstránenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že Poskytovateľ je povinný postupovať 
podľa tohto článku Zmluvy aj v prípade, ak v priebehu Verejného obstarávania nepredložil 
Objednávateľovi žiadny zoznam subdodávateľov resp. tvrdil, že poskytované služby vykoná 
osobne a následne vznikla potreba vykonať poskytované služby alebo ich časť subdodávateľom. 

8. Poskytovateľ je povinný na plnenie tejto zmluvy použiť kľúčových expertov, prostredníctvom 
ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti vo Verejnom obstarávaní a ktorí splnili 
podmienky účasti určené Objednávateľom podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom 
obstarávaní, a to počas doby trvania Zmluvy. Zoznam kľúčových expertov podľa predchádzajúcej 
vety je prílohou č. 3 tejto Zmluvy, pričom Poskytovateľ je povinný tento zoznam aktualizovať, a to 
po predchádzajúcom schválení zmeny kľúčového experta zo strany Objednávateľa v zmysle 
nasledujúceho bodu tohto článku Zmluvy. Aktuálny zoznam kľúčových expertov je Poskytovateľ 
povinný zaslať Objednávateľovi elektronicky bezodkladne po schválení zmeny. 

9. Poskytovateľ je povinný vyžiadať si vopred písomný súhlas Objednávateľa týkajúci sa zmeny 
kľúčových expertov, ktorých používa na realizáciu tejto Zmluvy. V prípade, ak niektorý z kľúčových 
expertov ukončí spoluprácu s Poskytovateľom, v prípade úmrtia kľúčového experta alebo v inom 
relevantnom prípade, ktorý zabraňuje kľúčovému expertovi riadne vykonávať plnenie tejto 
zmluvy, je Poskytovateľ povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne informovať 
Objednávateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude mať na realizáciu plnenia k dispozícii minimálne 
taký počet kľúčových expertov, aký bol stanovený v rámci podmienok účasti vo Verejnom 
obstarávaní. Pri zmene kľúčového experta, musí tento kľúčový expert spĺňať minimálne 
požiadavky stanovené Objednávateľom v rámci podmienok účasti na Verejnom obstarávaní. 
Žiadosť o písomný súhlas pri zmene kľúčového experta predloží Poskytovateľ Objednávateľovi v 
písomnej forme spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie predmetných minimálnych požiadaviek 
na kľúčových expertov pred ich nástupom na výkon činností podľa tejto Zmluvy. Po kladnom 
stanovisku Objednávateľa môže príslušný kľúčový expert začať vykonávať príslušné činnosti v 
rámci plnenia tejto Zmluvy. 

10. Každá žiadosť podľa bodu 9. tohto článku musí byť Objednávateľovi odovzdaná včas tak, aby 
nezdržiavala postup vykonania predmetu Zmluvy a to najneskôr 5 (slovom: päť) dní pred 
navrhovanou zmenou kľúčového experta. 

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie zmeny kľúčových expertov zo strany Objednávateľa 
žiadnym spôsobom nezbavuje Poskytovateľa záväzkov vyplývajúcich mu zo Zmluvy a že také 



zmeny nesmú mať za následok navýšenie ceny za poskytované služby. 

12. Pre zamedzenie pochybností, v prípade aktualizácie prílohy č. 2, t. j. zmena údajov o 
subdodávateľoch, resp. zmena a/alebo doplnenie subdodávateľa, ako ani v prípade aktualizácie 
prílohy č. 3, t. j. zmena údajov o kľúčových expertoch, resp. zmena a/alebo doplnenie kľúčového 
experta, nie je potrebné vyhotoviť  dodatok k tejto Zmluve. 

  
Ochrana zamestnancov Poskytovateľa a subdodávateľov 

1. Poskytovateľ pri plnení predmetu Zmluvy zodpovedá za svojich zamestnancov, ich bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci, a tiež za svojich subdodávateľov. Poskytovateľ je povinný vykonať všetky 
nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečil v súvislosti s plnením Zmluvy bezpečnosť svojich 
zamestnancov, zamestnancov Objednávateľa, subdodávateľov a ďalších osôb, ktoré sa s vedomím 
Objednávateľa zdržujú v mieste plnenia predmetu tejto Zmluvy. 

2. Poskytovateľ je povinný v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy vykonať opatrenia a určiť postupy 
na zaistenie bezpečnosti svojich zamestnancov a subdodávateľov, a zabezpečiť prostriedky 
potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov v mieste plnenia predmetu Zmluvy pre prípad 
vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia; o vykonaných opatreniach je 
Poskytovateľ povinný informovať Objednávateľa a ďalšie osoby zdržujúce sa na mieste plnenia 
predmetu Zmluvy.  

3. Objednávateľ je povinný a zaväzuje sa zabezpečiť také pracovné podmienky v súlade s pravidlami 
bezpečnosti a ochrany zdravia práci, aké zabezpečuje pre svojich zamestnancov alebo 
pracovníkov na dohody uzatvárané mimo pracovného pomeru. 

4. V prípade, ak budú miestom plnenia predmetu Zmluvy priestory Objednávateľa, povinnosti 
vyplývajúce z bodu 2. tohto článku sa primerane uplatnia na Objednávateľa.  

5. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oboznamovať Objednávateľa o nedostatkoch a iných 
závažných skutočnostiach v priestoroch Objednávateľa tvoriacich miesto plnenia predmetu 
Zmluvy, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov Poskytovateľa 
alebo jeho subdodávateľov, zamestnancov Objednávateľa alebo tretích osôb, o ktorých sa 
dozvedel v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy. 

6. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oboznámiť Objednávateľa o mimoriadnej udalosti 
(nebezpečná udalosť, pracovný úraz zamestnanca Poskytovateľa alebo inej osoby konajúcej v 
mene Poskytovateľa), ktorá sa stala v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy, a ktorá sa týka 
ochrany zamestnancov Poskytovateľa a jeho subdodávateľov. Povinnosť Poskytovateľa podľa 
predchádzajúcej vety platí aj vtedy, ak k mimoriadnej udalosti nedošlo v súvislosti s plnením 
predmetu Zmluvy, ale došlo k nej na pracoviskách Objednávateľa.  

7. Poskytovateľ je povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný 
stav, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a 
ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby 
vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu a schopnostiam a na ktoré nemajú 
vek, kvalifikačné predpoklady alebo doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a 
ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

  
Zodpovednosť za škodu a náhrada škody 

1. Každá zo Zmluvných strán nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a tejto Zmluvy. 



2. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi jeho zamestnancami a/alebo 
subdodávateľmi, pričom ustanovenia Zákonníka práce o zodpovednosti zamestnancov za škodu 
ako i ustanovenia Obchodného zákonníka o náhrade škody aplikovateľné na škodu spôsobenú 
subdodávateľmi tým nie sú dotknuté. 

3. Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi počas platnosti a existencie 
tejto Zmluvy.  

4. Na vznik zodpovednosti za spôsobenú škodu nie je nevyhnutné, aby bola spôsobená úmyselným 
konaním Poskytovateľa, Oprávnenej osoby Poskytovateľa alebo inej poverenej osoby, ale 
postačuje spôsobenie škody z nedbanlivosti.   

5. Obe Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie k predchádzaniu škodám a k 
minimalizácii vzniknutých škôd. 

6. Poskytovateľ je povinný postupovať pri plnení pokynov a zadaní zo strany Objednávateľa s 
odbornou starostlivosťou a na nevhodnosť pokynov Objednávateľa upozorniť. Ak Objednávateľa 
na nevhodnosť pokynov neupozorní, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za vzniknutú škodu, iba ak 
nevhodnosť nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Poskytovateľ nezodpovedá 
ani za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vadného zadania zo strany Objednávateľa, ak Poskytovateľ 
bezodkladne upozornil Objednávateľa na vadnosť tohto zadania a Objednávateľ na tomto zadaní 
naďalej písomne trval. 

7. Ak nevhodné pokyny a/alebo podklady dané Objednávateľom prekážajú v riadnom plnení 
povinností Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy, je Poskytovateľ povinný ich plnenie v nevyhnutnom 
rozsahu prerušiť do doby výmeny nevhodných podkladov alebo zmeny pokynov Objednávateľa 
alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na poskytnutí plnení podľa tejto Zmluvy 
s použitím podkladov a pokynov daných mu Objednávateľom. O dobu, po ktorú bolo potrebné 
plnenie povinností Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy prerušiť, sa predlžuje lehota určená na ich 
splnenie. Poskytovateľ má takisto nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením plnenia jeho 
povinností podľa tejto Zmluvy za podmienok uvedených v tomto bode alebo s použitím 
nevhodných podkladov Objednávateľa do doby, keď sa ich nevhodnosť mohla zistiť. 

8. Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť písomne druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na 
vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy. Zmluvné 
strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia na odvrátenie a prekonanie okolností 
vylučujúcich zodpovednosť. 

9. Zmluvná strana, ktorá nesplní svoje povinnosti z tejto Zmluvy z dôvodu okolností vyššej moci, 
nebude zodpovedná za žiadne dôsledky neplnenia svojich povinností, vrátane zodpovednosti za 
škodu, za predpokladu, že vykonala všetky rozumné opatrenia pre ich splnenie. V takýchto 
prípadoch nesplnenie povinností nezakladá dôvod pre odstúpenie od Zmluvy alebo vznik nároku 
na zmluvnú pokutu. Čas pre splnenie povinnosti sa predlžuje o čas trvania akejkoľvek z okolností 
uvedených v tomto bode Zmluvy a o čas nevyhnutný na odstránenie ich následkov. 

10. Za konanie vylučujúce zodpovednosť sa považuje napr. konanie/nekonanie riadiaceho orgánu, 
sprostredkovateľského orgánu, certifikačného orgánu, orgánu auditu alebo iného orgánu 
oprávneného vstupovať do zmluvných vzťahov v zmysle zákona č. 292/204 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  v platnom znení za predpokladu, že plnenie Zmluvy je realizáciou Projektu 
financovaného z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ. 

 



  
Zánik Zmluvy  

1. Táto Zmluva zaniká: 

a. uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, 

b. výpoveďou, 

c. písomnou dohodou Zmluvných strán, 

d. odstúpením od Zmluvy. 

2. Pokiaľ bude táto Zmluva predčasne ukončená dohodou zmluvných strán, tvorí stanovenie 
spôsobu vysporiadania vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy podstatnú náležitosť dohody 
o ukončení platnosti tejto Zmluvy. 

3. Objednávateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu v prípade, ak Poskytovateľ: 

a. neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, a to ani v dodatočnej lehote stanovenej 
Objednávateľom, 

b. neodôvodnene odmietne, alebo zanedbá plnenie pokynov, ktoré vydá oprávnená osoba 
Objednávateľa, 

c. postúpi svoje práva zo zmluvy alebo uzatvorí zmluvu o subdodávke v rozpore s touto 
Zmluvou, 

d. stratí právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie zmluvy. 

4. Poskytovateľ je oprávnený vypovedať zmluvu v prípade, ak: 

a. Objednávateľ nesplní svoj finančný záväzok ani do 90 (slovom: deväťdesiatich) dní odo dňa 
jeho splatnosti s výnimkou prípadov podľa bodu 14 článku 5 a bodov 9 a 10 článku 14 tejto 
Zmluvy, 

b. dôjde k pozastaveniu plnenia zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, ktoré presiahne 
60 (slovom: šesťdesiat) dní. 

5. Výpovedná lehota sú 2 (slovom: dva) mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho 
po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane a končí posledným dňom 
nasledujúceho mesiaca. 

6. Objednávateľ po vypovedaní Zmluvy, ku dňu vypovedania Zmluvy potvrdí cenu všetkých 
Poskytovateľom riadne vykonaných plnení zo Zmluvy. Poskytovateľ je v tomto prípade povinný 
poskytnúť Objednávateľovi maximálnu možnú súčinnosť, najmä predložiť Objednávateľovi všetky 
podklady slúžiace na vyúčtovanie plnení Zmluvy. 

7. Objednávateľ nie je povinný uhradiť Poskytovateľovi v prípade výpovede Zmluvy akékoľvek platby 
(ani čiastkové) za plnenia, ktoré neboli ku dňu skončenia Zmluvy riadne ukončené. 

8. Objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak je to stanovené všeobecne záväzným 
právnym predpisom, Zmluvou alebo Poskytovateľ podstatným spôsobom porušuje svoje 
povinnosti podľa Zmluvy alebo ak je podľa posúdenia Objednávateľa zjavné, že Poskytovateľ 
nebude schopný riadne splniť všetky svoje povinnosti zo Zmluvy. Podstatným porušením Zmluvy 
je najmä: 

a. omeškanie s plnením o viac ako 60 (slovom: šesťdesiat) dní oproti záväznému časovému, 
vecnému a finančnému harmonogramu plnenia Zmluvy a omeškanie nie je spôsobené 
v dôsledku dôvodov na strane Objednávateľa, 

b. neplnenie predmetu Zmluvy prostredníctvom kľúčových expertov, prostredníctvom 



ktorých Poskytovateľ ako uchádzač vo Verejnom obstarávaní preukazoval splnenie 
podmienok účasti, resp. prostredníctvom odsúhlasených zmenených kľúčových expertov v 
súlade so Zmluvou. 

9. Objednávateľ je okrem prípadov uvedených v bode 8. oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj: 

a. ak je Poskytovateľ ako právnická osoba oprávnená podnikať v likvidácii, na jeho majetok 
bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, bol podaný návrh na vyhlásenie 
konkurzu na jeho majetok alebo na povolenie vyrovnania, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná 
obava, že plnenie záväzkov Poskytovateľa v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené, 

b. ak ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy a výsledky kontroly vykonanej Ministerstvom dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky neumožňujú financovanie zmluvy z nenávratného 
finančného príspevku prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, 

c. ak Poskytovateľ odmietne na výzvu Objednávateľa a v lehote ním uvedenej uzatvoriť 
zmluvu o poverení spracúvaním osobných údajov v znení predloženom zo strany 
Objednávateľa, 

d. v zmysle § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní alebo § 15 ods. 1 zákona o registri 
partnerov verejného sektora. 

10. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť od Zmluvy, ak 
strana, ktorá je v omeškaní s plnením svojej povinnosti, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej 
primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. To isté platí, ak strana 
ktorá spôsobila vznik protiprávneho stavu, tento stav neodstráni ani v dodatočnej lehote určenej 
vo vyzvaní. 

11. Odstúpenie musí mať písomnú formu, účinné je dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane. 

12. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zániku Zmluvy alebo jej časti si Zmluvné strany nevracajú 
plnenia poskytnuté do dňa zániku Zmluvy. Vo vzťahu k častiam reálne vykonaným avšak ku dňu 
zániku Zmluvy neprevzatým sa Objednávateľ zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť cenu 
zodpovedajúcu reálnemu stavu vykonania ku dňu zániku Zmluvy. 

13. Zmluvná strana, ktorá odstúpila od Zmluvy, si ponechá odovzdané plnenia, ak takéto plnenie má 
zrejme vzhľadom na svoju povahu pre oprávnenú stranu hospodársky význam bez zvyšku plnenia, 
pri ktorom nastalo omeškanie, napr. je objektívne použiteľné za účelom pokračovania dodávky 
Zmluvy. V takomto prípade vzniká druhej Zmluvnej strane nárok na dohodnutú pomernú časť 
ceny v závislosti od miery plnenia časti Zmluvy. 

14. V prípade zániku Zmluvy alebo jej časti sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi 
maximálnu súčinnosť pri poverení tretej osoby poskytovaním služieb a/alebo plnení, ktoré z časti 
alebo úplne zodpovedajú plneniu Zmluvy. 

15. V prípade zániku Zmluvy je Poskytovateľ povinný odovzdať všetky informácie zhromaždené alebo 
získané počas plnenia Zmluvy Objednávateľovi. Poskytovateľ nie je oprávnený informácie podľa 
predchádzajúcej vety si po zániku Zmluvy ponechať, resp. akokoľvek nimi disponovať. 

16. Skončenie tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto Zmluvy, 
nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorý vznikol do účinnosti odstúpenia, a ďalej ustanovení, 
ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy, najmä ustanovenia o 
povinnosti mlčanlivosti, komunikácii a riešení sporov a o právach duševného vlastníctva. 

 



    
Vyššia moc 

1. Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v 
prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti 
spôsobenej vyššou mocou podľa § 374 Obchodného zákonníka. 

2. Zodpovednosť zmluvnej strany podľa bodu 1. tohto článku nevylučuje prekážka spôsobená vyššou 
mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti. 

3. Pre účely tohto ustanovenia znamená „vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvrátiteľnú udalosť 
mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej 
starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy a ktorá jej bráni v plnení záväzkov 
vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, 
revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, 
štrajky a pod. 

4. O vzniku a zániku vyššej moci a jej príčinách upovedomí Zmluvná strana odvolávajúca sa na vyššiu 
moc najneskôr do 5 (slovom: piatich) dní odo dňa, kedy sa o jej vzniku dozvedela, druhú Zmluvnú 
stranu. Zmluvná strana odvolávajúca sa na vyššiu moc je povinná predložiť druhej zmluvnej strane 
dôveryhodný dôkaz o tejto skutočnosti. 

5. Bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu alebo stratu 
spôsobenú vojnou, nepokojmi alebo operáciami vojnového charakteru, inváziou, občianskou 
vojnou, revolúciou, nastolením vojenskej diktatúry, teroristickými činmi, konfiškáciou a 
znárodnením, jadrovou reakciou, jadrovým žiarením alebo zamorením a tlakovou vlnou ako aj z 
dôvodov, ktoré sú mimo vplyv Poskytovateľa a nie sú bežne poisťované na poistnom trhu. 

  
Povinnosť Poskytovateľa pri výkone auditu/kontroly/overovania  

1. Poskytovateľ berie na vedomie, že finančné prostriedky Objednávateľa určené na zaplatenie ceny 
za poskytnutie služieb podľa článku 5 tejto Zmluvy predstavujú finančné prostriedky z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (Operačný program Integrovaná infraštruktúra v rámci operačnej osi 
7 Informačná spoločnosť pre programové obdobie 2014 – 2020). Poskytovateľ berie na vedomie, 
že podpisom tejto Zmluvy sa stáva súčasťou Systému riadenia európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a Systému finančného riadenia. 

2. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením podľa tejto Zmluvy 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to zo strany oprávnených osôb 
na výkon tejto kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky 
a Európskej únie, najmä zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyššie uvedenej Zmluvy o poskytnutí NFP a jej 
príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť im riadne a včas všetku potrebnú 
súčinnosť.  

3. Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť oprávneným osobám príslušných orgánov verejnej moci výkon 
kontroly, auditu, dozoru alebo overovania súvisiaceho so Zmluvou, kedykoľvek počas platnosti a 
účinnosti tejto zmluvy a Zmluvy o poskytnutí NFP, aj po ich ukončení. Oprávnenými osobami sú 
najmä Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ním poverené osoby, Najvyšší 
kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, Úrad na ochranu 



osobných údajov, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov a 
osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

4. Povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu a poskytnúť riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť 
podľa bodu 2. tohto článku sa vzťahuje aj na subdodávateľov Poskytovateľa.  

5. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia európskych 
štrukturálnych a investičných fondov, Systéme finančného riadenia alebo v právnych 
dokumentoch vydaných oprávnenými osobami, z ktorých pre Poskytovateľa vyplývajú práva a 
povinnosti v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy a Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto 
dokumenty zverejnené, sú pre Poskytovateľa záväzné dňom ich zverejnenia. 

  
Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v deň 
nasledujúci po zverejnení Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a 
Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona o slobode informácií. 

2. Ustanovenia tejto Zmluvy predstavujúce obchodné tajomstvo Poskytovateľa a ktoré sa netýkajú 
priamo nakladania s verejnými prostriedkami, ustanovenia týkajúce sa ochrany utajovaných 
skutočností, ako i technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob 
výpočtu jednotkových cien a vzory (§ 5a ods. 4 Zákona o slobode informácií), sa nezverejňujú a sú 
účinné aj bez ich zverejnenia. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom zozname ustanovení a 
príloh Zmluvy, ktoré sú vylúčené zo zverejnenia na základe dôvodov špecifikovaných v 
predchádzajúcej vete: [●]. 

3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to počas trvania hlavných aktivít Projektu a počas 3 mesiacov 
po ukončení hlavných aktivít Projektu . 

4. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len prostredníctvom číslovaných písomných dodatkov, 
podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. 

5. Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len v prípade, že:  
• nie je v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy, 
• nie je v rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a Obchodného zákonníka, 
• sa nevymyká bežným obchodným zvyklostiam. 

6. Právne vzťahy výslovne neupravené touto Zmluvou, alebo upravené len čiastočne, sa budú riadiť 
výlučne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacimi 
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

7. V prípade vzniku sporu z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa Zmluvné strany zaväzujú vyvinúť 
maximálne úsilie na vyriešenie takéhoto sporu primárne vzájomnou dohodou a zmierom a 
v prípade neúspechu sú na prejednanie a rozhodnutie sporov príslušné súdy Slovenskej republiky. 

8. Neplatnosť niektorého z ustanovení Zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. 
Ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, 
zaväzujú sa obe Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá účelu 
a právnemu významu pôvodného ustanovenia Zmluvy. 

9. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých Objednávateľ 
dostane štyri (4) rovnopisy a Poskytovateľ dva (2) rovnopisy. 

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a na dôkaz toho k nej 
pripájajú svoje podpisy. 



Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 
 
Príloha č. 1 – Harmonogram fakturačných míľnikov 
Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov  
Príloha č. 3 – Zoznam kľúčových expertov  

                                             
   

Za Objednávateľa:  Za Poskytovateľa: 
V Banskej Bystrici, dňa ...................  V Bratislave, dňa ...................   
   

Mgr. Matúš Medvec, MBA, predseda 
úradu 

  

 



 
Príloha č. 1: Rozpočet a harmonogram fakturačných míľnikov 

Rozpočet: 
 

P.č. Názov položky / Rola Názov Výdavku Merná 
jednotka 

Jednotková 
cena za 

človekodeň v 
EUR bez DPH 

 
Predpokladaný 

počet 
jednotiek 

Celková 
cena v 

EUR bez 
DPH 

DPH v 
EUR 

Celková cena 
v EUR s DPH 

1 Administratívny pracovník Podporné aktivity človekodeň        
2 Finančný manažér Podporné aktivity človekodeň        
3 Projektový manažér Podporné aktivity človekodeň        
4 IT architekt Podporné aktivity človekodeň        
5 Špecialista na publicitu Podporné aktivity človekodeň        

 Poznámka: Jednotkové ceny musia byť zaokrúhlené s presnosťou maximálne na dve (2) desatinné miesta. 

  
Cena za služby 
projektového riadenia         

                         
-    €  

                               
-    €  

                   -    
€  

 

P.č. Názov položky / Rola Názov Výdavku Merná 
jednotka 

Jednotková 
cena za ks v 

EUR bez DPH 
DPH v EUR Celková cena v EUR 

s DPH 

1 
Veľkoplošná reklamná 
tabuľa Podporné aktivity ks                             -   €                            -   €  

2 Trvalo vysvetľujúca tabuľa Podporné aktivity ks                             -   €                            -   €  
 

  Cena za dodané tovary                     -    €                           -    €                           -    €  
 
 
 
 



Harmonogram fakturačných míľnikov 
 

Etapa Obsah etapy 
Cena spolu v EUR bez 

DPH za etapu / 
čiastkové plnenie 

Výška DPH 
Cena spolu v EUR 
s DPH za etapu / 

čiastkové plnenie 

Fakturačný míľnik (v 
mesiacoch) 

1.etapa/čiastkové plnenie Analýza a dizajn    T + 6 
2.etapa/čiastkové plnenie Implementácia    T + 10 
3.etapa/čiastkové plnenie Testovanie    T + 11 
4.etapa/čiastkové plnenie Nasadenie    T + 12 

5.etapa/čiastkové plnenie 
Záverečná 
monitorovacia 
správa 

   
T + 15 

 



Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov  
 
Poskytovateľ:  
Obchodné meno:  _________________________  
Sídlo:         _________________________ 
IČO:          _________________________ 
  
Poskytovateľ v rámci plnenia Zmluvy plánuje využiť nasledujúcich subdodávateľov: 
  

Obchodné 
meno 

Sídlo/miesto 
podnikania IČO 

Osoba oprávnená konať 
za subdodávateľa 

(Meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia) 

Podiel zákazky, 
ktorý má 

Poskytovateľ 
v úmysle zadať 

subdodávateľovi 
(podiel v %) 

     
      
     
     
     
  
  
V .................., dňa ..................  

 
 

....................................................... 
Meno – funkcia 

 
 

   
  
  
  

  
   



Príloha č. 3: Zoznam kľúčových expertov  
 

P. č. Názov pozície kľúčového experta  Titul, Meno, Priezvisko 

1 Kľúčový expert č. 1:  IT projektový 
manažér  

2 Kľúčový expert č. 2: IT Architekt  
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