Príloha súťažných podkladov: Zmluva o Dielo a o poskytovaní služieb podpory

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Štatutárny orgán:

Mesto Michalovce
Námestie osloboditeľov 30
00 325 490
2020739039
SK2021186904
Československá obchodná banka, a.s.
SK04 7500 0000 0040 1480 1747
Viliam Zahorčák – primátor

(ďalej len „Objednávateľ“)
a

Zhotoviteľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpený:
Zapísaný v:

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

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spolu ďalej len „Zmluvné strany“)

sa dohodli na tejto zmluve o dielo (ďalej len „Zmluva“):

DEFINÍCIE POJMOV
Pojmy uvedené v tejto Zmluve a začínajúce veľkým písmenom majú nasledovný význam:
- Akceptačné konanie – proces schvaľovania a schválenia Čiastkového plnenia alebo celého Diela;
- Akceptačné kritériá – sú merateľné technické alebo vecné parametre vopred dohodnuté
Zmluvnými stranami;
- Akceptačný protokol – dokument, ktorým Objednávateľ potvrdí Akceptáciu odovzdaného
Čiastkového resp. celého Diela
- Akceptácia – je fyzická kontrola a potvrdenie kompletnosti a funkčnosti Čiastkového resp.
celého Diela, t. j. moment ukončenia Akceptačného konania, ktorého výsledkom je podpísanie
Akceptačného protokolu Zmluvnými stranami;
- Autorské dielo – Plnenie ktoré je: literárnym, umeleckým, vedeckým a/alebo iným dielom, ktoré
je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora najmä, avšak nielen Software,
programovací nástroj, Dokumentácia alebo iné dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej
duševnej činnosti autora;
- Čiastkové plnenie – jednotlivé časti Diela uvedené v Zmluve a/alebo v Prílohe č. 1 Zmluvy,
pričom každá časť Diela musí tvoriť ucelenú funkčnú časť odovzdanú Akceptačným protokolom;
- Človekodeň – práca jedného pracovníka Zhotoviteľa počas osem (8) pracovných hodín, ktoré
môžu, ale nemusia byť odpracované v jeden pracovný deň;
- Človekohodina – práca jedného pracovníka Zhotoviteľa počas šesťdesiat (60) minút;
- Dielo – súbor aktivít Zhotoviteľa v rámci projektu s názvom Moderné technológie - SMART CITY
- Mesto Michalovce, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje vytvoriť a dodať Objednávateľovi na základe
tejto Zmluvy;
- Dokumentácia – popis, detailná špecifikácia Diela, alebo iný dokument dodávaný podľa Zmluvy;
- Kontaktná osoba – zamestnanec Zmluvnej strany alebo iná osoba určená Zmluvnou stranou
v Zmluve, ktorá je oprávnená zastupovať Zmluvnú stranu (najmä podpisovať Akceptačný
protokol) a kontaktovať druhú Zmluvnú stranu v zmluvných, obchodných a technických
záležitostiach súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy ako aj v akejkoľvek inej súvislosti s plnením
predmetu Zmluvy;
- Migrácia dát - je proces zahrňujúci prípravu, testovanie a prenos dát z existujúceho
informačného systému Objednávateľa do nového informačného systému;
- Off site – práca Zhotoviteľa mimo priestorov Objednávateľa;
- On site – práca Zhotoviteľa v rámci priestorov Objednávateľa;
- Oprávnený orgán – Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako poskytovateľ
zo Zmluvy o NFT
- Plnenie – tovary a/alebo služby, ktoré Zhotoviteľ dodá alebo dodal Objednávateľovi podľa
Zmluvy alebo inej dohody Zmluvných strán a na ktoré sa Zmluva vzťahuje;
- Pracovný deň - každý deň okrem sobôt a dní pracovného pokoja Slovenskej republiky;
- Pracovná doba - čas od 8.00 hodiny do 17.00 hodiny v Pracovný deň;
- Programové úpravy - výsledky vývojových prác;

- Projektový manažér Zhotoviteľa – je osoba vymenovaná Zhotoviteľom, ktorá riadi práce
na Projekte. Je zodpovedný za detailné plánovanie, koordináciu a kontrolu všetkých činností
vykonávaných v rámci realizácie Projektu;
- Projektový manažér Objednávateľa – je osoba vymenovaná Objednávateľom, ktorá je
zodpovedná za zabezpečenie zdrojov a kapacít Objednávateľa potrebných pre riadnu realizáciu
Projektu. Je zodpovedný za aktívnu spoluprácu zamestnancov Objednávateľa v spoločných
pracovných tímoch;
- Projektový plán – je detailný popis Projektu, ktorý je vytvorený na jeho začiatku a obsahuje popis
cieľov a požiadaviek (vrátane metrík a ich hodnôt) Projektu, rozsah Projektu, štruktúry a zloženia
pracovných tímov Projektu, pravidiel vedenia dokumentácie, základných zodpovedností, väzieb
a informačných tokov v rámci organizácie Projektu, dôležitých termínov Projektu, projektových
postupov a procedúr vrátane kontroly kvality, odovzdania a Akceptácie Plnenia, formy a
štruktúry výstupov (plnení) Projektu;
- Riadiaci výbor – je vrcholný rozhodovací a riadiaci orgán Projektu. Členovia Riadiaceho výboru
sú definovaní priamo v Zmluve alebo v Projektovom pláne;
- Služby podpory – služby prevádzky a podpory Plnenia;
- Systém – informačný systém Objednávateľa;
- Vedenie projektu – je Projektový manažér Objednávateľa a Projektový manažér Zhotoviteľa;
- Zmluva o NFP – Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 311071ASP2 zo dňa
26.07.2021, ktorú uzatvoril Oprávnený orgán ako poskytovateľ s Objednávateľom ako
prijímateľom, vrátane všetkých platných a účinných dodatkov k tejto zmluve; Zmluva o NFP je
zverejnená v centrálnom registri zmlúv, ako aj na webovom sídle Objednávateľa. (Transparentné
mesto – Zverejňovanie zmlúv).
1.

PREDMET ZMLUVY

1.1.

Účelom Zmluvy je stanoviť vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán pri vytvorení a dodaní
diela Dodávka cloudového systému Smart City pre podporu elektronizácie služieb mesta
a občanov vytvoreného v rámci projektu Moderné technológie – SMART CITY – Mesto
Michalovce.

1.2.

Predmet Zmluvy bude z väčšej časti financovaný formou nenávratného finančného príspevku z
príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, a formou príspevku zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky poskytnutej verejnému obstarávateľovi prostredníctvom Ministerstva
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „Poskytovateľ
NFP“) v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Prioritná os 7,
Informačná spoločnosť, špecifický cieľ 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti
eGovernment služieb pre občanov, projekt: Moderné technológie – SMART CITY – Mesto
Michalovce (ďalej ako „Projekt“) na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného prostriedku s Poskytovateľom NFP (ďalej ako „Zmluva s Poskytovateľom NFP“).
Zhotoviteľ berie na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy sa stáva súčasťou Systému riadenia
európskych štrukturálnych a investičných fondov a Systému finančného riadenia. Zhotoviteľ
zároveň berie na vedomie, že na použitie prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov
a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený
v osobitných predpisoch, napr. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a o audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „zákon č.
357/2015 Z. z.“), zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z.

o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z.
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších
predpisov a v zmysle ďalších príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych
aktov Európskej únie.
1.3.

Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vytvoriť pre Objednávateľa za podmienok
stanovených touto Zmluvou Dielo, pozostávajúce z:
a) Centrálny systému Smart City – cloud platforma - dodávka cloudového systému Smart City
pre podporu elektronizácie služieb mesta a občanov v oblastiach:

b)
c)

• management odvozu odpadu,
• dynamická pasportizácia založená na video technológii,
• monitorovanie ovzdušia,
• dohlaď nad plynulosťou a bezpečnostnou cestnej premávky,
• privátny priestor občana
Prepojenie so systémom a IoT zariadeniami pre uvedené oblasti
Vytvorenie mobilnej aplikácia ako užívateľského rozhranie napojeného na Smart City
platformu

Podrobná špecifikácia predmetu Zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1 Zmluvy.
2.

CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

2.1.

Cena za Dielo podľa tejto Zmluvy je ...................................,- EUR bez DPH (slovom
................................... eur), pričom DPH je ...................................,- EUR a cena za Dielo s DPH je
...................................,- EUR. Podrobná cenová kalkulácia v EUR je uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy.
Takto dohodnutá cena je konečná.

2.2.

Cena Plnenia je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov.

2.3.

V prípade legislatívnych zmien, ktorými budú upravené alebo zavedené dane alebo poplatky,
ktoré je Zhotoviteľ povinný uhradiť v súvislosti s dodaním Diela, sa Zmluvné strany zaväzujú
uzatvoriť dodatok k Zmluve, ktorým bude cena upravená o tieto dane alebo poplatky.

2.4.

Právo na vystavenie faktúr za jednotlivé Čiastkové plnenia vzniká Zhotoviteľovi po ich Akceptácii
zo strany Objednávateľa v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy, a to podľa povahy a lehoty Čiastkového
plnenia v súlade s Prílohou č. 3 Zmluvy. Prílohou faktúry bude podľa povahy Čiastkového plnenia
dodací list alebo Akceptačný protokol. V rámci faktúry alebo jej príloh musí byť zrejmé rozdelenie
fakturovanej ceny na oprávnené výdavky a neoprávnené výdavky v podobe akceptovateľnej
Oprávneným orgánom. Zhotoviteľ minimálne päť (5) pracovných dní pred zamýšľaným
doručením faktúry zašle Objednávateľovi elektronicky návrh faktúry vrátane návrhu všetkých
príloh. Cena sa fakturuje a uhrádza v mene EUR.

2.5.

Lehota splatnosti faktúr za jednotlivé Čiastkové plnenia je šesťdesiat (60) kalendárnych dní
od vystavenia faktúry. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na dlhšej lehote na splnenie
peňažného záväzku podľa predchádzajúcej vety, nakoľko to nie je v hrubom nepomere k právam
a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa a takéto osobitné
dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzkov podľa Zmluvy.

S prihliadnutím na spôsob financovania realizácie Diela (z nenávratného finančného príspevku
poskytnutého Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa NFP) zmluvné strany vyhlasujú, že
zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku podľa predchádzajúcej vety
nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre
jednotlivé Zmluvné strany a takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia
záväzku.
2.6.

Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Zhotoviteľovi znáša Objednávateľ .

2.7.

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky.
Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi faktúru vrátane príloh v troch identických
rovnopisoch.

2.8.

Ak faktúra nebude obsahovať ustanovené náležitosti alebo v nej nebudú správne uvedené údaje,
je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote piatich (5) dní od jej obdržania Zhotoviteľovi
s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. V takomto prípade sa preruší
priebeh lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry
Objednávateľovi.

2.9.

Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej čiastky z bankového účtu
Objednávateľa. V prípade požiadavky Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu
na formálnu úpravu vystavených faktúr bude Zhotoviteľ postupovať podľa pokynov a usmernení
Objednávateľa.
3.

3.1.

TRVANIE ZMLUVY, ČAS A MIESTO PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo v nasledujúcich termínoch:
a) Dodanie funkcionality správy záznamov v cloud službe pre zber všetkých vymedzených dát bude
do ............. dní po účinnosti zmluvy.
b) Dodanie celého diela do 18 mesiacov od účinnosti Zmluvy, najneskôr však do októbra 2023.
c) Poskytovanie služieb podpory - po dobu 5 rokov po dodaní celého diela.
Zhotoviteľ bude realizovať jednotlivé Čiastkové plnenia podľa časového harmonogramu, ktorý tvorí
Prílohe č. 3 Zmluvy.

3.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať časový harmonogram, ktorý tvorí Prílohu č.3.

3.3.

Zhotoviteľ záväzne vyhlasuje, že v čase Plnenia zmluvy bude mať dostatok odborných kapacít na
dodanie Diela v požadovanom rozsahu funkčnosti a kvalite, aby bol schopný dodržať stanovený
harmonogram.

3.4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou Diela dňom účinnosti Zmluvy. Zmluvné strany spoločne
ustanovia a obsadia Riadiaci výbor do piatich (5) dní od obdržania kladného výsledku finančnej
kontroly verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa NFP. Riadiaci výbor prvýkrát zasadne
do piatich (5) dní od jeho ustanovenia. Riadiaci výbor je zriadený v zmysle ustanovení uvedených
v Organizácii riadenia projektu, v zmysle prílohy č. 4 Zmluvy. Objednávateľ je povinný vymenovať
Kontaktné osoby podľa bodu 4.5. Zmluvy a poskytnúť Zhotoviteľovi všetky podklady a súčinnosť
potrebné pre realizáciu predmetu Zmluvy.

3.5.

Miestom dodávky Plnenia je sídlo Objednávateľa. Plnenia vyplývajúce z predmetu Zmluvy bude
preberať Projektový manažér Objednávateľa v mieste dodávky Plnenia.

3.6.

Práce budú realizované na pracoviskách Zhotoviteľa a/alebo Objednávateľa, prípadne na inom
vhodnom mieste podľa uváženia Zhotoviteľa, v súlade s potrebami vyplývajúcimi z rozsahu
predmetu Zmluvy podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.

3.7.

Ukončenie Zmluvy nemá vplyv na platnosť záväzkov, ak z ich povahy vyplýva, že majú trvať aj po
realizácii Diela alebo môžu vzniknúť až po realizácii Diela.

3.8.

Vstup a pohyb zamestnancov Zhotoviteľa a tretích strán v právnom vzťahu k dodávanému dielu
do priestorov Objednávateľa v súvislosti s plnením obchodných vzťahov s Objednávateľom je
možný iba v doprovode na to určeného zamestnanca Objednávateľa.

3.9.

Prístup zamestnancov Zhotoviteľa a tretích strán v právnom vzťahu k dodávanému dielu
do informačných systémov a ostatného softvéru je po ich odovzdaní Objednávateľovi možný iba
na základe odôvodnenej a Objednávateľom odsúhlasenej žiadosti zo strany Zhotoviteľa, alebo
žiadosti zo strany Objednávateľa. Zápis o udelení prístupu a vykonaných činnostiach je potrebné
zaevidovať v osobitnom protokole.

3.10.

Vzdialený prístup Zhotoviteľa a tretích strán v právnom vzťahu k dodávanému dielu
do informačných systémov a ostatného softvéru Objednávateľa nie je možný. Prístup je možné
povoliť iba v priestoroch v správe Objednávateľa, a to iba s dohľadom na to určeného
zamestnanca Objednávateľa.
4.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

4.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo riadne a včas.

4.2.

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo sám alebo prostredníctvom tretej osoby – subdodávateľa.
V takom prípade však Zhotoviteľ zodpovedá voči Objednávateľovi tak, ako keby Dielo realizoval
sám. Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu Zmluvy. Zhotoviteľ
má právo na zmenu subdodávateľa, prostredníctvom ktorého nepreukazoval splnenie
podmienok účasti vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto Zmluva týka;

4.3.

Zhotoviteľ je Dielo povinný dodať tak, aby bolo v súlade s legislatívou platnou a účinnou
v Slovenskej republike ku dňu podpisu Zmluvy a so Zmluvou o NFP.

4.4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo vykoná v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných
technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre
informačné technológie verejnej správy v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 179/2020
Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných
technológií verejnej správy v znení neskorších predpisov.

4.5.

Zmluvné strany najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy
predložia Projektovému manažérovi druhej Zmluvnej strany zoznam Kontaktných osôb, ktoré za
Zmluvnú stranu zodpovedajú za realizáciu Diela, vrátane eskalačného mechanizmu. Tento
zoznam osôb môže byť počas trvania Zmluvy aktualizovaný a Zmluvné strany sú si povinné
nahlásiť zmenu písomne do piatich (5) dní odo dňa, keď došlo k zmene.

4.6.

Objednávateľ sa zaväzuje informovať Zhotoviteľa o všetkých faktoch, ktoré by mohli vplývať
na realizovanie Diela.

4.7.

Zhotoviteľ má právo po dohode s Objednávateľom dodať rovnocenné alebo kvalitatívne lepšie
časti Diela pri dodržaní zmluvnej ceny s tým, že bude zachovaná dohodnutá funkčnosť celého
Diela.

4.8.

Objednávateľ je oprávnený predložiť Zhotoviteľovi svoje požiadavky na zmenu Diela najneskôr
do dňa odsúhlasenia analýzy projektu podľa Prílohy č. 1 Zmluvy. Predložené požiadavky na
zmenu Diela prerokujú Zmluvné strany a v prípade ich dohody, bude vypracovaný dodatok

k Zmluve, ktorý zohľadní zmeny Diela a ich dopad na cenu a harmonogram. V prípade, ak sa
Zmluvné strany na zmene Diela nedohodnú, Dielo bude dodané v súlade so Zmluvou.
4.9.

Objednávateľ sa zaväzuje riadne zaplatiť za Čiastkové plnenia dodané podľa Zmluvy. Tým nie je
dotknuté ustanovenie bodu 2.5 tejto Zmluvy

4.10.

Objednávateľ sa zaväzuje všetky pripomienky, žiadosti, požiadavky, výhrady, doplnky, sťažnosti
a pod. podávať písomne Projektovému manažérovi Zhotoviteľa.

4.11.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pre riadne a včasné
plnenie predmetu Zmluvy najmä:
-

zabezpečiť vstupy pracovníkov Zhotoviteľa do všetkých potrebných priestorov;

-

poskytnúť sieťový prístup k hardvérovým a softvérovým prostriedkom potrebným
pre realizáciu Diela, a to tak, aby bolo možné realizovať Dielo On site aj Off site;

-

umožniť Zhotoviteľovi vzdialený prístup do Systémov Objednávateľa v potrebnom rozsahu
(najmä do testovacieho a/alebo produkčného prostredia Systému) za účelom
diagnostikovania problémov vzniknutých pri používaní Systému. Náklady na zriadenie
vlastných prípojných miest a poplatky za prevádzku telekomunikačných zariadení hradí
v plnej miere Objednávateľ;

-

poskytnúť včas všetky potrebné informácie, dokumentáciu a dáta ktoré môžu mať vplyv na
plnenie predmetu Zmluvy, ako napríklad technické špecifikácie, organizačné schémy, jasný
popis problému, informácie o zmluvných záväzkoch voči tretím osobám, ak sa týkajú
plnenia Zmluvy. Objednávateľ sa zároveň zaväzuje oboznámiť Zhotoviteľa s internými
predpismi a smernicami týkajúcimi sa styku Objednávateľa s dodávateľmi informačných
technológií, alebo ináč ovplyvňujúcich spôsob plnenia predmetu Zmluvy, ako aj s internými
predpismi upravujúcimi prácu na počítačoch a v sieťach Objednávateľa;

-

v prípade, ak budú predmetom plnenia Zmluvy Programové úpravy existujúceho softvéru,
zaväzuje sa Objednávateľ zabezpečiť súčinnosť tretej strany;

-

v prípade, ak bude predmetom plnenia Zmluvy migrácia údajov, zaväzuje sa Objednávateľ
poskytnúť štruktúru požadovaných dát a samotné poskytnutie údajov;

-

zabezpečiť spoluprácu so svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami tretej strany, ktorí
sa prípadne budú podieľať na preberaní výstupov Projektu;

-

bezodkladne oznámiť Zhotoviteľovi všetky zmeny, ktoré vznikli a majú vplyv na Plnenie.

4.12.

Objednávateľ je povinný dodané Plnenie otestovať (ak to povaha Plnenia umožňuje).
Objednávateľ zodpovedá za otestovanie a používanie dodaného Plnenia.

4.13.

Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že poskytovaním alebo používaním Diela alebo
jeho časti podľa Zmluvy nebudú porušované práva duševného vlastníctva tretej strany; inak je
Zhotoviteľ bezodkladne povinný
(i) získať pre Objednávateľa licenciu, ktorá by umožňovala ďalšie používanie Diela alebo jeho
časti,
(ii) vytvoriť, modifikovať Dielo alebo jeho časť, pričom si Dielo alebo jeho modifikovaná časť
zachovajú svoju funkčnosť.

4.14.

Zhotoviteľ je povinný dodržať všetky pokyny Objednávateľa, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie
povinností Objednávateľa na základe Zmluvy o NFP, vrátane oblasti publicity a informovanosti.

4.15.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať vnútorné predpisy Objednávateľa, najmä bezpečnostnú
politiku.

4.16.

Zhotoviteľ sa zaväzuje oboznámiť a následne zabezpečiť od svojich zamestnancov realizujúcich
predmet plnenia zmluvy dodržiavanie povinnosti riadiť sa vnútornými predpismi Objednávateľa,
najmä bezpečnostnou politikou.

4.17.

Zhotoviteľ je počas trvania Zmluvy povinný predkladať projektovému manažérovi Objednávateľa
dokumentáciu a správy o plnení Zmluvy v súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z., pričom:
a)

úvodnú správu o plnení Zmluvy je povinný predložiť do 30 (tridsať) pracovných dní od
nadobudnutia účinnosti Zmluvy,

b)

priebežné správy o plnení Zmluvy je povinný predkladať podľa dohody,

c)

konečnú správu o plnení Zmluvy je povinný predložiť najneskôr v deň podpísania
akceptačného protokolu Objednávateľom.

4.18.

V úvodnej správe o plnení Zmluvy Zhotoviteľ zosumarizuje vstupné podmienky pre plnenie
Zmluvy, predloží návrh inicializačných dokumentov projektu v súlade s požiadavkou
Vypracovanie projektového plánu podľa Prílohy č. 1 a predloží dokument Rámcovej špecifikácie
riešenia diela s náležitosťami podľa Prílohy č. 1. Obsah úvodnej správy o plnení Zmluvy je
záväzný pre plnenie Zmluvy, pričom Zhotoviteľ smie pokračovať v ďalšom plnení Zmluvy až po
schválení úvodnej správy o plnení Zmluvy Riadiacim výborom.

4.19.

Priebežné správy o plnení Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predkladať pri dosiahnutí fakturačného
míľnika v zmysle čl. 2.4 tejto Zmluvy, ako aj na základe požiadavky projektového manažéra
Objednávateľa a spolu s nasledovnou dokumentáciou:

4.20.

4.21.

a)

sumarizáciu progresu aktivít – informácie o postupe prác, ktoré umožnia kontrolu plnenia
úloh stanovených v Cieľovom koncepte,

b)

zhodnotenie celkového vývoja s ohľadom na úspešnosť činnosti plnenia termínov,

c)

identifikáciu dôležitých problémov a spôsobu ich riešenia, ktoré sa vyskytnú v priebehu
plnenia Zmluvy.

Konečná správa bude obsahovať aj:
a)

informácie o všetkých dôležitých problémoch a spôsobe ich riešenia, ktoré sa vyskytli počas
plnenia Zmluvy o dielo, špecificky počas využívania Diela,

b)

odporúčania Zhotoviteľa ako sa v budúcnosti vyhnúť prípadným problémom,

c)

register rizík a otvorených otázok.

Projektový manažér Objednávateľa rozhodne o schválení alebo neschválení správ podľa tohto
článku Zmluvy do 15 (pätnástich) dní odo dňa doručenia takejto správy. Projektový manažér
schváli správy písomným potvrdením o schválení správy, ktoré zašle Zhotoviteľovi. V prípade, ak
správy neschváli, písomne oznámi Zhotoviteľovi príslušné dôvody a požiada o zmenu alebo
dopracovanie posudzovanej správy. V prípade, že Projektový manažér bez oprávneného dôvodu
v rozpore s touto Zmluvou neschváli správu podľa tejto Zmluvy alebo nezašle Zhotoviteľovi
žiadne vyjadrenie, považuje sa takáto správa za schválenú uplynutím 15. dňa odo dňa doručenia
takejto správy, alebo dňom kedy by bol uplynul 15. deň lehoty.
5.

ODSTRAŇOVANIE VÁD V ZÁRUČNEJ DOBE

5.1.

Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi zmluvnú záruku na Dielo v trvaní 60 mesiacov, pričom
záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia celého Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje
bezplatne odstrániť vady Diela v rámci záručnej doby.

5.2.

Vada je také správanie Diela:

5.3.

5.4.

a)

pri ktorom Objednávateľ rutinne používajúci Dielo nedostáva správne výsledky (chybné
algoritmy výpočtu);

b)

pri ktorom nie je dodržaná funkcionalita popísaná v Dokumentácii, alebo zaručená Zmluvou
alebo objednávkou, podľa ktorej bolo Dielo dodané;

c)

keď pri korektnej obsluhe dochádza k nekorektnému chybovému ukončeniu;

d)

pri ktorom dochádza k poškodzovaniu alebo strate užívateľských dát, v rámci opravy vady
sa odstraňuje len samotná vada, neopravujú sa dáta;

Vadou nie je najmä také správanie sa Diela, ktoré by inak spĺňalo kritériá vady, ak je
nevyhovujúce správanie sa Diela spôsobené:
a)

nevhodným používaním Diela alebo jeho využívaním za iným účelom ako bolo určené;

b)

administráciou produkčného prostredia, do ktorého je Dielo nasadené, alebo
administráciou Diela samotného Objednávateľom, alebo treťou osobou,

c)

používaním Diela za iných podmienok, ako bolo stanovené, alebo ak Dielo bolo používané
v rozpore s pokynmi poskytnutými Objednávateľovi resp. obsiahnutými v Dokumentácii
k Dielu;

d)

softvérom tretích strán;

e)

udalosťami alebo skutočnosťami, ktoré Zhotoviteľ nemohol ovplyvniť;

f)

zmenou prostredia do ktorého Zhotoviteľ Dielo nasadil;

g)

výpadkom elektrickej energie, poruchou na hardvéri, poruchou na prístupových linkách
a poruchou iných súvisiacich systémov a služieb.

Kategórie Vád:
-

Vada kategórie A – vada vylučujúca užívanie Diela;

-

Vada kategórie B – vada obmedzujúca prevádzku Diela, ktorá spôsobuje problémy pri
využívaní a prevádzkovaní Diela alebo Čiastkového plnenia, ale umožňuje prevádzku, nemá
vplyv na kvalitu dát a výsledky spracovania, a ňou spôsobené problémy možno dočasne
riešiť organizačnými opatreniami;

-

Vada kategórie C – ostatné vady.

5.5.

Väčšie množstvo vád je jedna (1) alebo viac vád kategórie A, alebo tri (3) alebo viac vád kategórie
B.

5.6.

Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za vady, t. j. záruka podľa Zmluvy sa nevzťahuje na prípady,
keď:
a)

zistenie Objednávateľa nemá povahu vady, ale zistenia spadajúceho pod Služby podpory;

b)

vada vznikla nezabezpečením súčinnosti Objednávateľa podľa Zmluvy;

c)

vada vznikla v dôsledku nepoužívania Diela v súlade s dodanou užívateľskou resp.
technickou dokumentáciou, alebo s inštrukciami či odporúčajúcimi procedúrami, ktoré boli
zverejnené alebo doručené Objednávateľovi;

d)

vada vznikla v dôsledku zásahu Objednávateľa alebo tretej osoby do Diela,
do hardvérového alebo softvérového prostredia, do ktorého bolo Dielo alebo jeho časť
nasadené, ak bol takýto zásah vykonaný bez písomného súhlasu Zhotoviteľa;

e)

vada vznikla v dôsledku zanedbania údržby Diela alebo jeho časti, ktorú bol povinný vykonať
Objednávateľ.

5.7.

Za dočasné odstránenie vady sa považuje i náhradný spôsob vyriešenia problému s cieľom
zabezpečiť prevádzkyschopnosť Diela. Zhotoviteľ je oprávnený dočasne odstrániť vadu aj tak, že
navrhne postup, ktorým zamedzí prejavom vady pri bežnej prevádzke, až do doby definitívneho
odstránenia vady.

5.8.

Objednávateľ požiadavku na odstránenie vady zasiela vždy písomne, pričom vada musí byť
dostatočne a zrozumiteľne špecifikovaná. Objednávateľ je povinný nahlásiť vadu bez zbytočného
odkladu potom, čo sa o nej dozvedel.

5.9.

Zhotoviteľ zaručuje fungovanie Diela na určených operačných systémoch Objednávateľa,
nezaručuje jeho fungovanie v ostatných operačných systémoch.

5.10.

Ak Zhotoviteľ zistí, že za vadu, ktorej odstránenie Objednávateľ žiadal v rámci záruky,
nezodpovedá (nie je ju povinný odstrániť bezodplatne v zmysle Zmluvy), ale vznikla z inej príčiny
(napríklad chybou softvérového produktu nedodávaného Zhotoviteľom podľa Zmluvy, chybou
hardvéru, zásahom tretej osoby, atď.), oznámi uvedenú skutočnosť bezodkladne
Objednávateľovi. V ďalšom odstraňovaní vady nie je Zhotoviteľ povinný pokračovať, môže tak
urobiť na základe objednávky Objednávateľa, za dohodnutých podmienok a za osobitnú odplatu.
Ak Objednávateľ nepožiada Zhotoviteľa o odstránenie takejto vady, Zhotoviteľ je oprávnený
vyfakturovať Objednávateľovi už vykonané práce na identifikácii a odstránení vady podľa ceny
dohodnutej v Zmluve, a ak nie je dohodnutá v Zmluve, podľa ceny obvyklej za takéto práce.

5.11.

Zhotoviteľ poskytuje záruku na softvér tretích strán v zmysle obchodných, dodacích a záručných
podmienok týchto tretích strán. Zhotoviteľ nezodpovedá za technické ani licenčné aktualizácie
(updaty) softvéru tretích strán.

5.12.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svoje prípadné záväzky voči Objednávateľovi vyplývajúce
zo Zmluvy po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí celého Diela, najmä avšak nielen
záväzky
a)

zo zodpovednosti za vady Diela,

b)

na zaplatenie zmluvných pokút za porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy,

c)

záväzky na náhradu škody spôsobenej porušením povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich
z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď nie
sú právne záväzné,

bankovou zárukou zriadenou v prospech Objednávateľa vo výške 3 % z ceny za Dielo bez DPH,
ktorá musí byť vystavená na dobu minimálne šesťdesiat (60) mesiacov počítanú odo dňa
podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí celého Diela. Zhotoviteľ je povinný zriadiť bankovú
záruku do 30 pracovných dní odo dňa ukončenia Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť znenie
bankovej záruky pred jej vystavením bankou Objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je
povinný oznámiť Zhotoviteľovi svoje prípadne námietky k zneniu bankovej záruky alebo ju
schváliť v lehote do pätnástich (15) dní od jej predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má
za to, že Objednávateľ znenie bankovej záruky schválil. Banková záruka musí byť vystavená
tuzemskou bankou a musí oprávňovať Objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie
bankovej záruky. Banková záruka nesmie obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia
alebo vinkulácie nárokov zo záruky.
6.
6.1.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

V prípade, ak Zhotoviteľ spôsobí Objednávateľovi porušením svojich povinností vyplývajúcich
mu z právnych predpisov alebo Zmluvy akúkoľvek škodu, zodpovednosť za škodu a povinnosť na
náhradu takto spôsobenej škody sa bude riadiť a spravovať ustanoveniami § 373 a nasl.
Obchodného zákonníka.

6.2.

Žiadna zo Zmluvných strán nezodpovedá za škody vzniknuté porušením zmluvných povinností
druhej Zmluvnej strany podľa Zmluvy.

6.3.

Zhotoviteľ nenesie nijakú zodpovednosť vo vzťahu k nárokom týkajúcim sa porušenia práv
duševného vlastníctva, ktoré vznikli následkom:
a)

dodržania Objednávateľových návrhov, parametrov alebo pokynov,

b)

použitia technických informácií alebo technológií dodaných Objednávateľom,

c)

modifikácií Diela Objednávateľom alebo treťou stranou,

d)

použitím Diela spôsobom alebo na iné účely, ako bolo určené v technických parametroch
alebo ďalších súvisiacich materiáloch.

6.4.

V prípade ak je predmetom plnenia Zmluvy migrácia dát, Zhotoviteľ nezodpovedá za obsah ani
aktuálnosť dát, ktorých migráciu vykonáva.

6.5.

Za tvorbu, využívanie a prevádzkovanie dát Objednávateľa nesie zodpovednosť výlučne
Objednávateľ. Objednávateľ je súčasne povinný konať s obvyklou starostlivosťou a predchádzať
vzniku možných škôd tak, že bude vykonávať bezpečnostné zálohy dát v súlade s pravidlami
bežnými pre nakladanie s údajmi v informačných systémoch. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť
za škodu vzniknutú stratou alebo poškodením dát alebo dátových štruktúr Objednávateľa, a to
ani v prípade, že k nim došlo pri používaní Plnenia dodaného Zhotoviteľom, na ktoré sa vzťahuje
záruka, ak nie je strata alebo poškodenie spôsobené vadou.

6.6.

Zhotoviteľ zodpovedá za všetky priame alebo nepriame škody, ktoré svojim úmyselným alebo
neúmyselným konaním spôsobí Objednávateľovi a zaväzuje sa nahradiť ich Objednávateľovi,
vrátane súvisiaceho ušlého zisku a sankcií za porušenie platnej legislatívy.

6.7.

Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením
povinností Zhotoviteľa ustanovených v bode 4.4. Zmluvy.

6.8.

Zhotoviteľ pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenej pri poskytovaní plnenia podľa tejto
Zmluvy uzatvorí poistnú zmluvu, čo preukáže Objednávateľovi pred podpisom Zmluvy
predložením platnej a účinnej poistnej zmluvy, ktorej predmetom je poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú konaním Zhotoviteľa v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy na poistnú
sumu v minimálnom rozsahu ceny (predpokladanej hodnoty zákazky) Diela. Nepredloženie
poistnej zmluvy zakladá povinnosť Objednávateľa nepristúpiť k podpisu Zmluvy. Zrušenie
poistnej zmluvy bez jej nahradenia inou poistnou zmluvou počas platnosti a účinnosti Zmluvy je
podstatným porušením Zmluvy.
7.

LICENČNÉ DOJEDNANIA

7.1.

Dielo je spoločným dielom Zhotoviteľa a Objednávateľa.

7.2.

Objednávateľ sa spolu so Zhotoviteľom stávajú autormi Diela vytvoreného na základe tejto
Zmluvy, vrátane projektovej a užívateľskej dokumentácie a ostatných predmetov tvoriacich
súčasť Diela.

7.3.

Zhotoviteľ je ako autor Diela oprávnený softvér, procesy, pomôcky a materiály vyvinuté v
súvislosti s plnením Zmluvy použiť k reklamným účelom, pri seminároch, ani pri podobných.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri konaní podľa prvej vety bude postupovať tak, aby nezasahoval do
výkonu výhradných osobnostných a majetkových práv Objednávateľa.

7.4.

Zhotoviteľ je pred podpisom akceptačného alebo preberacieho protokolu povinný dodať
Objednávateľovi na základe jeho žiadosti najaktuálnejšiu verziu zdrojových kódov a dátového
modulu diela, s tým, že Objednávateľ bude oprávnený tieto bez akéhokoľvek časového a

vecného obmedzenia použiť (vrátane možnosti ich dekompilácie a akýchkoľvek iných spôsobov
úpravy).
7.5.

Práva na duševné vlastníctvo priznané Zhotoviteľovi alebo vzťahujúce sa na sprievodnú
dokumentáciu, pre ktorú má Objednávateľ poskytnuté právo na užívanie, sa poskytuje vo forme
bezplatnej, nevýhradnej licencie s trvalou platnosťou pre celý svet.

7.6.

Výhradné majetkové práva k Dielu patria Objednávateľovi ako osobe, ktorá iniciovala vytvorenie
Diela a usmerňovala a zabezpečovala proces jeho vytvorenia. Všetky dokumenty vrátane
informácií, údajov, programov kontrol, pracovných dokumentov, diagnostických modelov,
metodológie, správ, špecifikácií alebo podobných dokumentov vypracovaných alebo
používaných za týmto účelom sú vlastníctvom Objednávateľa.

7.7.

Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za konanie tretích strán na základe tvrdenia, že (jeden) z
produktov a/alebo častí softvéru dodaného Zhotoviteľom predstavuje porušenie patentových,
autorských, databázových práv, práv na výkresy alebo úžitkové vzory, obchodného tajomstvá
alebo zásah do vlastníckeho práva tretej strany.

7.8.

Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnú náhradu všetkých nákladov a škôd, ktoré môžu vzniknúť
Objednávateľovi ako dôsledok nárokov tretích strán založených na týchto právach.

7.9.

Týmto článkom Zmluvy nie sú dotknuté osobitné povinnosti Objednávateľa vyplývajúce
zo Zmluvy o NFP.
8.

OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ A OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1.

Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým
pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí
bez ohľadu na ukončenie platnosti a účinnosti Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie
dôverných informácií aj u svojich pracovníkov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích
strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté.

8.2.

Dôverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené a/alebo akýmkoľvek iným
spôsobom získané jednou Zmluvnou stranou od druhej Zmluvnej strany na základe a/alebo
v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou môžu byť použité výhradne na účely plnenia predmetu
Zmluvy a v súlade s predpismi ktoré upravujú nakladanie s takýmito údajmi. Zmluvné strany sa
zaväzujú dôverné informácie ako aj všetky informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené,
sprístupnené a/alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané Zmluvnými stranami na základe
Zmluvy a/alebo v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou udržiavať v prísnej tajnosti, zachovávať o nich
mlčanlivosť a chrániť ich pred zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, stratou
a odcudzením, a to i po ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Zmluvná strana nie je oprávnená
bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany dôverné informácie
poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejniť, publikovať, rozširovať, vyzradiť ani použiť
inak než na účely plnenia predmetu Zmluvy, a to ani po ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy, s
výnimkou prípadu ich poskytnutia /odovzdania /oznámenia/ sprístupnenia:
a)

odborným poradcom Zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných
poradcov, alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou
mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou zákonom alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť
na základe písomnej dohody so Zmluvnou stranou;

b)

(i) ovládanej osobe Zmluvnej strany; (ii) ovládajúcej osobe Zmluvnej strany; (iii) osobe, vo
vzťahu ku ktorej má ovládajúca osoba Zmluvnej strany postavenie ovládanej osoby alebo
podobné postavenie; a (iv) osobe, v ktorej má ovládajúca osoba Zmluvnej strany postavenie

ovládajúcej osoby alebo podobné postavenie, pričom uvedené osoby budú mať vo vzťahu
k ochrane dôverných informácií rovnaké povinnosti ako Zmluvné strany;

8.3.

c)

subdodávateľom, ak sa subdodávateľ podieľa na plnení podľa Zmluvy, a ak je to potrebné
pre účely plnenia povinností Zhotoviteľ podľa Zmluvy, pričom subdodávateľ musí byť
viazaný minimálne rovnakým rozsahom povinností vo vzťahu k ochrane dôverných údajov,
ako sú viazané Zmluvné strany podľa Zmluvy;

d)

na základe povinnosti stanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného
oprávneného orgánu verejnej moci, pričom v tomto prípade Zmluvná strana, ktorá je
povinná informácie sprístupniť, bezodkladne doručí druhej Zmluvnej strane písomné
oznámenie o tejto skutočnosti ešte pred sprístupnením týchto informácií.

Povinnosť Zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje
na informácie, ktoré:
a)

boli zverejnené už pred podpisom Zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe
poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú;

b)

sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z iného dôvodu ako z dôvodu
porušenia povinností podľa Zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých
podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú;

c)

boli vyvinuté Zmluvnou stranou nezávisle na informáciách získaných od druhej Zmluvnej
strany, boli získané Zmluvnou stranou od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo
vyvinula a ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie.

8.4.

Povinnosť Zmluvných strán zaistiť utajenie získaných dôverných informácií platí bez ohľadu
na ukončenie platnosti a účinnosti Zmluvy. V prípade ukončenia účinnosti niektorých zmluvných
ustanovení nie sú dotknuté ustanovenia Zmluvy o ochrane dôverných informácií, pokiaľ sa
Zmluvné strany nedohodnú inak.

8.5.

Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov,
zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli
poskytnuté. Zhotoviteľ sa zaväzuje oboznámiť a následne zabezpečiť od svojich zamestnancov
realizujúcich predmet plnenia zmluvy dodržiavanie:
a)

povinnosti dodržiavania ochrany údajov a záväzku mlčanlivosti o údajoch, s ktorými počas
výkonu prác pre Objednávateľa prišli do styku, a to aj po ukončení pracovného, resp.
služobného pomeru,

b)

povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými počas výkonu prác
pre Objednávateľa prišiel do styku, ako aj o zákaze ich využitia pre osobnú potrebu,
zverejnenia, poskytnutia a sprístupnenia s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní
a vo vzťahu k Úradu pre ochranu osobných údajov pri plnení jeho úloh.

8.6.

Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Ak
si predmet plnenia Zmluvy v tejto súvislosti vyžiada spracovanie osobných údajov, Zhotoviteľ je
povinný požiadať Objednávateľa (ako prevádzkovateľa osobných údajov) o uzatvorenie
sprostredkovateľskej zmluvy. Bez sprostredkovateľskej zmluvy Zhotoviteľ nie je oprávnený
spracúvať osobné údaje.

8.7.

Zhotoviteľ prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, zverejnených
na webovom sídle a úradnej tabuli Objednávateľa.
8.8.

Každá Zmluvná strana je oprávnená uvádzať obchodné meno a logo druhej Zmluvnej strany (ako
svojho obchodného partnera) v obchodných a marketingových materiáloch len
po predchádzajúcom súhlase druhej Zmluvnej strany. Každá Zmluvná strana je oprávnená
prezentovať Plnenie podľa Zmluvy a jeho základné parametre vo svojich referenciách. Žiadna
Zmluvná strana nie je oprávnená bezdôvodne odmietnuť poskytnutie referencie o Plnení podľa
Zmluvy.
9.

SANKCIE

9.1.

V prípade omeškania Zhotoviteľa s realizáciou prvej fázy I. diela „Dodanie funkcionality správy
záznamov v cloud službe pre zber všetkých vymedzených dát“ je Objednávateľ oprávnený
požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1% z ceny Diela za každý deň
omeškania. V prípade omeškania Zhotoviteľa s realizáciou ľubovoľnej časti fázy II. diela „Analýza
a dizajn, Implementácia služieb, testovanie a nasadenie“ podľa tejto Zmluvy je Objednávateľ
oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny diela za
každý deň omeškania. Tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 9.2.

9.2.

Ak v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom vznikne Objednávateľovi povinnosť
vrátiť nenávratný finančný prostriedok alebo jeho časť (ďalej len „Dotknutá suma“) na základe
Zmluvy o NFP jeho poskytovateľovi, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške Dotknutej sumy, z časti ktorá bola zavinená Zhotoviteľom a uhradená
Zhotoviteľovi. V prípade, že dôjde k povinnosti vrátenia Dotknutej sumy z dôvodu neposkytnutia
súčinnosti zo strany Objednávateľa, uvedené ustanovenie bodu 9.2 sa neaplikuje.

9.3.

V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry je Zhotoviteľ oprávnený požadovať
od Objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania. V prípade, že toto omeškanie Objednávateľa presiahne deväťdesiat (90) dní, je
Zhotoviteľ oprávnený obmedziť, alebo pozastaviť vykonávanie ďalších Čiastkových plnení až
do úplného zaplatenia dlžnej sumy. V prípade pozastavenia alebo obmedzenia prác podľa tohto
bodu Zmluvy sa Zhotoviteľ nedostane do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy.

9.4.

V prípade omeškania Zmluvnej strany s plnením povinnosti podľa bodu 3.4. Zmluvy je od nej
druhá Zmluvná strana oprávnená požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR
za každý deň omeškania.

9.5.

V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 4.15 Zmluvy je Objednávateľ oprávnený
požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške sumy finančnej náhrady, ktorú
bude Objednávateľ povinný uhradiť tretej osobe, ktorej budú prináležať práva duševného
vlastníctva dotknuté vytvorením alebo používaním Diela.

9.6.

V prípade, ak v dôsledku vykonanej kontroly/auditu/overovania u Objednávateľa a/alebo
Zhotoviteľa podľa bodu 12.4 Zmluvy dôjde k uznaniu časti alebo celého Diela za neoprávnený
výdavok v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy nedodržaním povinností
vyplývajúcich zo Zmluvy a jej príloh, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa
zmluvnú pokutu vo výške sumy zodpovedajúcej sume neoprávneného výdavku.

9.7.

Zmluvná strana nie je v omeškaní s plnením svojich zmluvných povinností, ak je jej omeškanie
zapríčinené dôvodmi u druhej Zmluvnej strany. Objednávateľ je v omeškaní, ak v rozpore
so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy neprevezme riadne ponúknuté Plnenie alebo
neposkytne riadnu súčinnosť potrebnú na to, aby Zhotoviteľ mohol riadne a včas splniť svoj
záväzok vyplývajúci zo Zmluvy.

9.8.

Zmluvná strana nie je v omeškaní s plnením svojich zmluvných povinností v prípadoch vyššej
moci, ktorou sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného
charakteru, ktorú Zmluvné strany nemohli rozumne predvídať pri podpisovaní zmluvy a ktorá
znemožňuje realizáciu Plnenia alebo jeho časti (napríklad živelné pohromy a pod.).

9.9.

Zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy sú splatné na základe písomnej výzvy oprávnenej Zmluvnej
strany doručenej povinnej Zmluvnej strane.

9.10.

Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody
spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; náhrada škody
môže byť uplatňovaná oprávnenou Zmluvnou stranou voči povinnej Zmluvnej strane len vo
výške presahujúcej zmluvnú pokutu.

9.11.

Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti akejkoľvek pohľadávke Zhotoviteľa voči
Objednávateľovi všetky svoje prípadné pohľadávky voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvných
pokút podľa Zmluvy.
10.

10.1.

10.2.

UKONČENIE ZMLUVY

Okrem uplynutia doby trvania Zmluvy alebo splnenia záväzkov zo Zmluvy je možné ukončiť
platnosť a účinnosť Zmluvy nasledovne:
a)

písomnou dohodou Zmluvných strán;

b)

písomnou výpoveďou;

c)

písomným odstúpením od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy druhou
Zmluvnou stranou ako aj v ďalších prípadoch ustanovených touto Zmluvou.

Zmluvná strana je oprávnená vypovedať Zmluvu, ak:
a)

je na druhú Zmluvnú stranu vyhlásený konkurz, alebo bola povolená reštrukturalizácia,
alebo ak bolo vyhlásenie konkurzu odmietnuté alebo zrušené pre nedostatok majetku;

b)

je druhá Zmluvná strana v likvidácii;

c)

niektorá Zmluvná strana nemôže plniť svoje povinnosti v dôsledku okolností vylučujúcich
zodpovednosť (§ 374 Obchodného zákonníka), po dobu dlhšiu ako šesť (6) mesiacov.

10.3.

Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.

10.4.

Pre prípad vypovedania Zmluvy jednou zo Zmluvných strán sa Zmluvné strany dohodli, že
Zhotoviteľ má nárok na úhradu tých Čiastkových plnení, ktoré boli akceptované
Objednávateľom, a to bez ohľadu na to, či splatnosť faktúry za uvedené Čiastkové plnenia
nastala pred vypovedaním Zmluvy alebo po vypovedaní Zmluvy.

10.5.

Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak si druhá Zmluvná strana
riadne a včas nesplnila podstatnú povinnosť podľa Zmluvy ani potom, ako ju odstupujúca
Zmluvná strana na neplnenie písomne upozornila a na plnenie v tomto upozornení aj opätovne
vyzvala, pričom jej na splnenie povinnosti v písomnej výzve na to poskytla dodatočnú primeranú
lehotu, nie kratšiu ako 30 dní.

10.6.

Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak došlo k zrušeniu,
pozastaveniu, prečerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia čerpania finančných
prostriedkov, ktoré Objednávateľ účelovo alebo bezúčelovo čerpal alebo mal čerpať z verejných
prípadne aj neverejných finančných zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo
akéhokoľvek iného subjektu odlišného od Objednávateľa, a to formou dotácie, nenávratného
finančného príspevku alebo akejkoľvek inej formy bezodplatného poskytnutia peňažných

prostriedkov za účelom financovania verejnoprospešného projektu, ktorý tvorí predmet Zmluvy
alebo v súvislosti s ním. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie § 356 ods. 2 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa nepoužije.
10.7.

Účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane. Zmluvné strany sa
dohodli, že Plnenia, ktoré si poskytli pred dňom odstúpenia od Zmluvy, si nevracajú. Ak si chce
Objednávateľ ponechať Plnenie, ktoré doposiaľ neakceptoval, je ho povinný akceptovať a
zaplatiť Zhotoviteľ cenu toho Plnenia.
11.

ROZHODNÉ PRÁVO, RIEŠENIE SPOROV

11.1.

Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, avšak výslovne v nej neuvedené, sa budú riadiť
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími platnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.

11.2.

Ak bude akékoľvek ustanovenie Zmluvy vyhlásené za neplatné alebo nevymožiteľné, platnosť
alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy zostane nedotknutá. V takomto prípade
sa Zmluvné strany dohodli, že uzatvoria dodatok k Zmluve a tie ustanovenia, ktoré stratili
platnosť, alebo sa stali nevymožiteľnými, nahradia ustanoveniami, ktorých formulácie a znenia
budú čo najviac podobné pôvodnému zámeru s tým, aby bol zachovaný účel a cieľ tejto Zmluvy,
pri rešpektovaní nových faktov, bez ujmy pre obidve Zmluvné strany.

11.3.

V prípade sporného chápania Zmluvy sa obidve Zmluvné strany budú snažiť pred zahájením
právnych krokov predovšetkým o zhodu v dobrom. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú zhodou
v dobrom, budú sa snažiť dosiahnuť súdny zmier. Ak ani takto nedôjde k zhode, obrátia sa
na príslušný súd v Slovenskej republike.

11.4.

Písomnosti doručované poštou sú považované za doručené prevzatím alebo odmietnutím
prevzatia zásielky, a ak ich Zmluvná strana neprevezme na adrese uvedenej v Zmluve, alebo
na korešpondenčnej adrese písomne oznámenej Zmluvnej strane, považujú sa písomnosti
za doručené tretím dňom od uloženia zásielky na pošte; v prípade, ak zásielku nemožno na adrese
podľa tohto bodu doručiť z dôvodu „Adresát neznámy“, považuje sa zásielka za doručenú dňom
jej vrátenia odosielateľovi.
12.

OSOBITNÉ USTANOVENIA

12.1.

Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia alebo akákoľvek iná
komunikácia (ďalej len „oznámenia“) budú medzi Zmluvnými stranami zabezpečované listami
doručenými poštou (univerzálny poštový doručovateľ) alebo osobne, ak táto Zmluva neurčuje
inak. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát
prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa
uložená zásielka zaslaná na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo
oznámenie doručované osobne v pracovný deň v čase od 8.00 hod do 15.00 hod., považuje sa
za doručené prevzatím oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.

12.2.

Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa
ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa tejto
zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta
podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo
likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany a zodpovedných zástupcov. Ak niektorá zmluvná strana
nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek oznámenie,
a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu. Zmeny podľa tohto odseku sú si

zmluvné strany povinné písomne oznamovať v lehote do piatich (5) dní, odkedy nastala
rozhodujúca skutočnosť.
12.3.

Zmluvná strana je oprávnená postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči
druhej Zmluvnej strane len po jej predchádzajúcom písomnom súhlase. Zmluvná strana je
oprávnená použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy voči druhej Zmluvnej strane ako
zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po
predchádzajúcom písomnom súhlase dotknutej Zmluvnej strany.

12.4.

Na základe dohody Zmluvných strán a vzhľadom na financovanie Diela aj z verejných zdrojov sa
Zhotoviteľ zaväzuje, že strpí výkon kontroly / auditu / overovania, vykonávaného oprávnenými
osobami na výkon tejto kontroly a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a počas obdobia udržateľnosti projektu, predovšetkým
v zmysle Zmluvy o NFP.

12.5.

Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy so Zhotoviteľom v prípade,
kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi zmluvnými stranami a výsledky finančnej kontroly
verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov, ktoré
sú predmetom tejto Zmluvy.

12.6.

V prípade, ak pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy zo strany Poskytovateľa NFP nebude
možné uznať výdavky vyplývajúce z výsledku Súťaže za oprávnené alebo z iného dôvodu bude
zrejmé, že finančné prostriedky Objednávateľovi neboli alebo nebudú pridelené v požadovanej
výške, najmä ak z Oznámenia o výsledku vyplynie, že Poskytovateľ NFP identifikoval niektoré
nedostatky postupu Súťaže, a preto si uplatnil voči Objednávateľovi „ex ante finančnú opravu“
(tzv. korekciu), v dôsledku čoho Poskytovateľ NFP neposkytne Objednávateľovi finančné
prostriedky v požadovanej výške, bude mať Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť. Práva
a povinnosti z tejto Zmluvy zaniknú momentom odstúpenia Objednávateľa od tejto Zmluvy.
Súčasťou odstúpenia podľa tohto bodu Zmluvy bude Oznámenie o výsledku preukazujúce
existenciu okolností, ktoré zakladajú právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto
bodu Zmluvy.

12.7.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní Objednávateľovi vykonať audit bezpečnosti Informačného
systému i informačných systémov a prostredia Zhotoviteľa používaného pri plnení Diela a priamo
alebo nepriamo súvisiacim s plnením Diela, a to na overenie miery dodržiavania bezpečnostných
požiadaviek relevantných právnych predpisov a zmluvných požiadaviek.

12.8.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prijme opatrenia na zabezpečenie nápravy zistení z auditu bezpečnosti
informačných systémov.
13.

VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN

13.1.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spôsobilý uzatvoriť túto Zmluvu a riadne plniť záväzky z nej vyplývajúce
a že sa oboznámil s podkladmi tvoriacimi zadávaciu dokumentáciu Diela, vrátane jej príloh, ktoré
ustanovujú požiadavky na predmet plnenia Diela.

13.2.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že má na realizáciu Diela k dispozícii nevyhnutné kapacity a technické
schopnosti na dodanie Diela, ako je dohodnuté v tejto Zmluve.

13.3.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými oprávneniami požadovanými príslušnými orgánmi a
v zmysle príslušných právnych predpisov, ako aj kapacitami a odbornými znalosťami
nevyhnutnými na riadnu a včasnú realizáciu Diela.

13.4.

Zhotoviteľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že v čase uzatvorenia Zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu
vyplývajú v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora a počas trvania tejto Zmluvy

bude udržiavať zápis v tomto registri a riadne plniť všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo
Zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13.5.

Objednávateľ týmto vyhlasuje, že je orgánom verejnej moci (orgán štátnej správy, verejnej
správy, samosprávy, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánu verejnej, štátnej správy,
samosprávy), alebo verejným obstarávateľom/obstarávateľom, ktorý nie je orgánom verejnej
moci, založený a vzniknutý v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, spĺňa všetky
podmienky a požiadavky stanovené v tejto Zmluve, je oprávnený a spôsobilý uzatvoriť túto
Zmluvu a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.

13.6.

Objednávateľ podpisom Zmluvy vyhlasuje, že pre potreby plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom má
zabezpečené Programové vybavenie a IT infraštruktúru, a to takým spôsobom, že riadne a včasné
plnenie povinností Zhotoviteľom bude objektívne možné a bude v súlade s touto Zmluvou.

13.7.

V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne
záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia
Zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a ustanoveniami všeobecne záväzných
právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré je možné dohodou
Zmluvných strán vylúčiť, platia ustanovenia Zmluvy a uvedené ustanovenia všeobecne záväzných
právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky sa považujú za výslovne vylúčené.

13.8.

Zhotoviteľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že bude dodržiavať bezpečnostné požiadavky špecifikované
vo Vyhláške 179/2020 Z. z. a v Metodike pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej
správy v oblasti informačnej bezpečnosti (dostupná na
https://www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpeceniaIKT_v2.0.pdf).
14.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi Zmluvnými stranami, resp. poslednou
zo Zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa
ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka.

14.2.

Akékoľvek zmeny či doplnenia Zmluvy je možné vykonať len na základe písomnej dohody
Zmluvných strán. Takáto dohoda musí mať formu písomného dodatku k Zmluve podpísaného
obomi Zmluvnými stranami, ak nie je dohodnuté inak. Zmluvné strany berú na vedomie, že
dodatok k Zmluve ako aj akákoľvek iná zmena zmluvných podmienok, ktorá si podľa tejto Zmluvy
nevyžaduje uzatvorenie dodatku, podlieha predchádzajúcemu súhlasnému stanovisku
Oprávneného orgánu. Nezískanie takéhoto súhlasu nemožno považovať za porušenie Zmluvy
Objednávateľom.

14.3.

Ak dôjde k zmene údajov Zmluvných strán uvedených v záhlaví Zmluvy, alebo kontaktných
údajov, Zmluvné strany sa budú o takýchto zmenách vzájomne písomne informovať. Takéto
zmeny v Zmluve nie je potrebné robiť písomným dodatkom k Zmluve a ich účinnosť nastáva voči
druhej Zmluvnej strane tretím pracovným dňom po doručení oznámenia o zmene.

14.4.

Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri (3) rovnopisy
a Zhotoviteľ dva (2) rovnopisy.

14.5.

Prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

14.6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni
a za nápadne nevýhodných podmienok, rozumejú jej obsahu a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpisujú.

Zoznam príloh:
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy
Príloha č. 2 – Podrobná cenová kalkulácia
Príloha č. 3 – Časový harmonogram
Príloha č. 4 – Organizácia a riadenie projektu
Príloha č. 5 – Odovzdávanie a Akceptácia plnenia
Príloha č. 6 – Zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu plnenia (ak sa
uplatňuje)
Príloha č. 7 – Zoznam osôb zodpovedných za poskytnutie služby
Príloha č. 8 – Podmienky služieb podpory

Objednávateľ
Mesto Michalovce

...................................................
Meno, Priezvisko
Funkcia
V Michalovciach, dňa .......................

Zhotoviteľ
Obchodné meno

...................................................
Meno, Priezvisko
Funkcia
V ......................................, dňa ............................

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo - Špecifikácia predmetu Zmluvy
Špecifikácia predmetu Zmluvy

Zhodné s opisom predmetu zákazky

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo - Podrobná cenová kalkulácia

Podrobná cenová kalkulácia

Cenová tabuľka zo súťažných podkladov

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo - Časový harmonogram
Časový harmonogram

Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity

Fáza I.:
Dodanie funkcionality správy
záznamov v cloud službe pre zber
všetkých vymedzených dát
Fáza II.a:
Analýza a dizajn, Implementácia
služieb, testovanie a nasadenie pre
oblasť monitorovanie ovzdušia
Fáza II.b:
Analýza a dizajn, Implementácia
služieb, testovanie a nasadenie pre
oblasť manažment zvozu odpadu
Fáza II.c:
Analýza a dizajn, Implementácia
služieb, testovanie a nasadenie pre
oblasť manažment dynamickej
pasportizácie
Fáza II.d:
Analýza a dizajn, Implementácia
služieb, testovanie a nasadenie pre
oblasť plynulosti cestnej premávky
Fáza III.:
SLA podpora

Ukončenie realizácie aktivity

T

T +.........dní

T

T+6

T

T+8

T

T+16

T

T+18

T+18

T+18+60

T – deň účinnosti zmluvy

1.

míľnik:

Fáza I. Správa záznamov v cloud platforme: podpis akceptačného protokolu na čiastkové

plnenie diela
2.

míľnik:

Fáza II.a - Oblasť monitorovanie ovzdušia: podpis akceptačného protokolu na čiastkové

plnenie diela
3.

míľnik:

Fáza II.b - Oblasť manažment zvozu odpadu: podpis akceptačného protokolu na čiastkové

plnenie diela
4.

míľnik:

Fáza II.c - Oblasť manažment dynamickej pasportizácie: podpis akceptačného protokolu na

čiastkové plnenie diela
5.

míľnik:

Fáza II.d - Oblasť plynulosti cestnej premávky: podpis akceptačného protokolu na čiastkové

plnenie diela

Príloha č. 4 k Zmluve o dielo - Organizácia a riadenie projektu

Organizácia a riadenie projektu

1.

Komunikácia Zmluvných strán prebieha na úrovni Projektových manažérov za Objednávateľa
a Zhotoviteľa, poprípade na úrovni ich zástupcov. Tým nie je dotknutá možnosť Zmluvných strán
komunikovať prostredníctvom štatutárnych orgánov.

2.

Všetky podklady súvisiace s realizáciou predmetu Zmluvy vyhotovené vo forme viacstranných
alebo jednostranných úkonov Zmluvných strán (napríklad zápisy z rokovaní, vyhlásenia,
potvrdenia, protokoly, výzvy, upozornenia, žiadosti a iné oznámenia) musia byť vyhotovené
písomne a podpísané príslušným Projektovým manažérom resp. štatutárnym orgánom, ak nie je
dohodnuté inak.

3.

Plnenie Zmluvných strán podľa Zmluvy bude riadené orgánmi riadenia Projektu stanovenými
ďalej.

4.

Zmluvné strany menujú Vedenie projektu a zriaďujú Riadiaci výbor. Členmi Vedenia projektu sú
Projektoví manažéri oboch Zmluvných strán. Členmi Riadiaceho výboru sú štatutárni zástupcovia
a zodpovední zástupcovia každej zo Zmluvných strán, ak nie je dohodnuté inak.

5.

Zmluvné strany spoločne ustanovia a obsadia Riadiaci výbor do piatich (5) dní od obdržania
kladného výsledku finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa NFP.
Riadiaci výbor prvýkrát zasadne do piatich (5) dní od jeho ustanovenia.

6.

Ďalšie orgány riadenia Projektu, menuje v prípade potreby Riadiaci výbor. V prípade ich zriadenia
Riadiaci výbor tiež písomne definuje ich právomoci a zodpovednosti.

7.

Zmeny v orgánoch riadenia Projektu podľa bodu 4. je príslušná Zmluvná strana povinná oznámiť
druhej strane najneskôr na najbližšom nasledujúcom rokovaní Riadiaceho výboru.

RIADIACI VÝBOR
1.

Riadiaci výbor je vrcholným rozhodovacím a riadiacim orgánom Projektu. Úlohou Riadiaceho
výboru je vytvárať podmienky pre úspešnú realizáciu jednotlivých Čiastkových plnení.

2.

Riadiaci výbor prerokúva záležitosti a prijíma svoje rozhodnutia v súlade s ďalej stanovenými
podmienkami. Riadiaci výbor nie je oprávnený meniť Zmluvu.

3.

Riadiaci výbor schváli Projektový plán. Riadiaci výbor schvaľuje taktiež všetky zmeny
Projektového plánu, ktoré v priebehu Projektu navrhne jedna zo Zmluvných strán.

4.

V ďalšom priebehu jednotlivých Čiastkových plnení Riadiaci výbor:
-

pripravuje podnety pre Čiastkové plnenia a odporúča zmeny zmlúv. Všetky takéto zmluvy
alebo zmeny zmlúv musia byť podpísané štatutárnymi orgánmi oboch Zmluvných strán,

-

kontroluje a sleduje priebeh a postup plnenia Zmluvy, plnenie cieľov a harmonogramu,

-

predkladá štatutárnym orgánom Zmluvných strán na rozhodnutie situácie, ktoré presahujú
právomoci Riadiaceho výboru (najmä podpisy zmlúv, zmeny zmlúv, výnimočné situácie,
nemožnosť prijať rozhodnutie),

-

ukladá svojim členom úlohy, ktoré z titulu ich funkcií v organizačnej štruktúre Zmluvných
strán môžu podporiť realizáciu Plnenia.

5.

Rokovania alebo časti rokovania Riadiaceho výboru sa môžu so súhlasom Riadiaceho výboru
zúčastniť i ďalšie osoby. Takéto osoby sa však nezúčastňujú rozhodovania Riadiaceho výboru.
Člen Riadiaceho výboru môže byť na základe písomnej plnej moci zastúpený inou osobou.
V takejto plnej moci musí byť uvedené, pre aké konkrétne rokovania Riadiaceho výboru bola
udelená.

6.

Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, zasadania Riadiaceho výboru sa konajú pravidelne
najmenej raz za dva mesiace. Rokovanie Riadiaceho výboru sa zvoláva dohodnutým spôsobom.

7.

Riadiaci výbor je uznášaniaschopný, ak sú na jeho rokovaní prítomní všetci jeho členovia, alebo
boli všetci členovia riadne pozvaní a rokovania sa zúčastní najmenej jeden (1) zástupca za každú
zo Zmluvných strán. Riadiaci výbor prijíma rozhodnutia konsenzuálne, t. j. zhodou všetkých
prítomných členov Riadiaceho výboru.

8.

Z rokovania Riadiaceho výboru sa robia zápisy zachycujúce prerokované skutočnosti, ktoré
odsúhlasia a podpíšu obe Zmluvné strany.

VEDENIE PROJEKTU
1.

2.

Vedenie projektu má v kompetencii:
-

prerokovávať a navrhovať organizáciu Projektu,

-

kontrolovať postup prác,

-

prijímať opatrenia na zníženie možných rizík Projektu alebo vyriešenie vzniknutých
problémov,

-

predkladať Riadiacemu výboru požiadavky na zmeny oproti zmluvným dojednaniam.

Vedenie projektu sa stretáva spravidla raz za dva (2) týždne, ak nie je v Projektovom pláne
dohodnuté inak. Z každého stretnutia sa vyhotoví zápis, ktorý podpíšu obidvaja Projektoví
manažéri.

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR ZHOTOVITEĽA
1.

Projektový manažér Zhotoviteľa má na starosti najmä:
-

zodpovedá za zabezpečenie zdrojov a kapacít Zhotoviteľa potrebných pre riadne plnenie
Projektu a za spoluprácu v spoločných tímoch pracujúcich na jednotlivých Čiastkových
plneniach.

-

je oprávnený zadávať úlohy a vymáhať ich splnenie u osôb určených Zmluvnými stranami
na spoluprácu v spoločných pracovných tímoch a na riešení Čiastkových plnení.

-

zodpovedá za celú realizáciu výstupov jednotlivých Čiastkových plnení a za plnenie Zmluvy
podľa ustanovení Zmluvy,

-

schvaľuje výsledky kontroly kvality a procesu Akceptácie,

-

zodpovedá za dodržiavanie termínov podľa schváleného harmonogramu,

-

má právo vyžiadať si od vedúcich jednotlivých tímov odovzdávanie pravidelných alebo
nepravidelných informácií o činnosti tímov,

-

je povinný odovzdávať správy o priebehu realizácie Plnenia Vedeniu projektu a Riadiacemu
výboru, ak bol zriadený,

2.

-

je povinný viesť dokumentáciu Projektu a dohliadať na dodržiavanie projektových postupov
a procedúr, ktoré budú definované v Projektovom pláne,

-

analyzuje možnosti a alternatívy vykonania zmeny, ktorej potreba sa v priebehu Projektu
objavila, spolu s analýzou dopadov na zmenu ceny, termínov dodania Plnenia a kvality
Plnenia,

-

vypracováva varianty zmien jednotlivých častí Projektu, ktoré potom predkladá Vedeniu
projektu a Riadiacemu výboru.

Zmeny, ktoré neznižujú rozsah ani kvalitu Plnenia a nemajú vplyv na cenu a termíny Plnenia, môže
rozhodnúť Projektový manažér Zhotoviteľa a dať ich Vedeniu projektu a Riadiacemu výboru len
na vedomie.

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR OBJEDNÁVATEĽA
1.

Projektový manažér Objednávateľa najmä:
-

zodpovedá za zabezpečenie potrebných zdrojov a kapacít Objednávateľa v požadovanej
kvalite a rozsahu podľa harmonogramu,

-

schvaľuje výsledky kontroly kvality a procesu Akceptácie,

-

zodpovedá za riešenie bežných problémov pri využívaní zdrojov,

-

zodpovedá za zabezpečenie potrebnej technickej infraštruktúry pre využitie vyčlenených
zdrojov,

-

detailne plánuje, koordinuje a kontroluje všetky činnosti vykonávané v rámci tímov, ktoré
sú tvorené len zamestnancami Objednávateľa alebo osobami Objednávateľom určenými,
k plneniu úloh, ktoré sú úplne v kompetencii Objednávateľa,

-

analyzuje možnosti a alternatívny vykonania zmeny, ktorej potreba sa v priebehu Projektu
objavila, spolu s analýzou dopadov na zmenu ceny, termínov Plnenia a kvality Plnenia,

-

vypracováva varianty zmien jednotlivých častí Projektu, ktoré potom predkladá Vedeniu
projektu a Riadiacemu výboru.

Príloha č. 5 k Zmluve o dielo - Odovzdávanie a Akceptácia plnenia

Odovzdávanie a akceptácia plnenia

Všeobecné ustanovenia pre Akceptáciu výstupov Zhotoviteľa:
1.

Zmluvné strany sa zaväzujú odsúhlasiť si Akceptačné kritériá najneskôr do dňa schválenia analýzy
Projektu. Návrh Akceptačných kritérií vypracuje Zhotoviteľ za súčinnosti Objednávateľa.
V prípade, že Objednávateľ bez relevantného zdôvodnenia opakovane (3x) odmietne schváliť
Akceptačné kritériá navrhnuté zo strany Zhotoviteľa, nie je Zhotoviteľ povinný pokračovať
v realizácii predmetu Zmluvy a nedostáva sa do omeškania.

2.

Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa k prevzatiu Plnenia najmenej tri (3) pracovné dni
pred plánovaným dátumom odovzdania Plnenia alebo Čiastkového plnenia. Zhotoviteľ je
oprávnený vyzvať Objednávateľa k prevzatiu Plnenia alebo Čiastkového plnenia a Objednávateľ
je povinný prevziať Plnenie alebo Čiastkové plnenie aj pred termínom stanoveným Zmluvou.

3.

Objednávateľ je povinný podpísať Akceptačný protokol v lehote do piatich (5) pracovných dní
odo dňa prevzatia Plnenia alebo v rovnakej lehote doručiť Zhotoviteľ písomné pripomienky
k odovzdanému Plneniu. V prípade márneho uplynutia uvedenej lehoty sa považuje Plnenie
za akceptované zo strany Objednávateľa v plnom rozsahu a bez výhrad. Akceptačný protokol sa
v takom prípade považuje za podpísaný zo strany Objednávateľa ku dňu uplynutia tejto lehoty.

4.

V prípade uplatnenia písomných pripomienok Objednávateľa k odovzdanému Plneniu
v stanovenej lehote je Zhotoviteľ povinný zapracovať a predložiť Objednávateľovi prepracované
Plnenie do piatich (5) pracovných dní odo dňa obdržania pripomienok Objednávateľa. V prípade,
že pripomienky sú rozsiahlejšieho charakteru, Zmluvné strany dohodnú primeraný termín na ich
odstránenie. V prípade, že niektorú z pripomienok nie je možné akceptovať alebo zapracovať,
alebo ak sa netýkajú predmetu Plnenia, upozorní Zhotoviteľ Objednávateľa na túto skutočnosť
s príslušným odôvodnením.

5.

Pre Akceptáciu prepracovaného Plnenia platí postup podľa bodu 3 obdobne. Objednávateľ môže
zaslať stanovisko iba k spôsobu zapracovania pripomienok vznesených k predošlej verzii Plnenia.

6.

Výstupy, ktoré nie sú výsledkom prác resp. činnosti Zhotoviteľa (najmä hardware, licencie
na software a pod.), sa považujú za akceptované dňom ich odovzdania Objednávateľovi, čo
Objednávateľ potvrdí podpisom preberacieho protokolu.

7.

Akékoľvek Plnenie sa považuje za riadne vykonané a predmet Plnenia za riadne zhotovený
a akceptovaný aj v prípade, ak Objednávateľ začal predmet Plnenia alebo jeho časť užívať pre iné
účely, než pre účely vykonania Akceptácie resp. Akceptačného konania, alebo ak takéto užívanie
umožnil tretej osobe.

8.

Lehoty pre Akceptáciu uvedené v tejto prílohe platia, len ak sa Projektoví manažéri Zmluvných
strán písomne nedohodnú inak.

9.

Akceptáciou Plnenia sa považuje Plnenie za riadne vykonané a odovzdané Objednávateľovi.

10.

Nebezpečenstvo škody na odovzdanom Plnení prechádza na Objednávateľa dňom jeho
odovzdania Objednávateľovi.

11.

Vlastnícke právo k Plneniu prechádza na Objednávateľa dňom úplného zaplatenia ceny Plnenia.

Špeciálne ustanovenia pre Akceptáciu programových úprav:
1.

Realizované a otestované Programové úpravy budú odovzdané na testovanie u Objednávateľa
formou definovanou v Zmluve, Projektovom pláne alebo v objednávke. Ak nebolo Zmluvnými
stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ zašle Programové úpravy Objednávateľovi v elektronickej
forme, alebo na CD alebo DVD nosiči.

2.

Objednávateľ otestuje dodané Programové úpravy do piatich (5) pracovných dní od ich dodávky.
Počas tohto obdobia je Objednávateľ oprávnený hlásiť Zhotoviteľovi vady vo funkcionalite
realizovaných Programových úprav. Za vadu sa v tomto prípade považuje iba nesúlad správania
sa Programovej úpravy voči odsúhlasenému Dokumentu. Na iné skutočnosti namietané
Objednávateľom Zhotoviteľ nie je povinný prihliadať a nemajú vplyv na Akceptáciu. V prípade, že
sa Zmluvné strany v Zmluve alebo Projektovom pláne Projektu dohodli, že testovanie bude
prebiehať za osobnej účasti zástupcu Zhotoviteľa, dohodnú sa aj na harmonograme a dobe
testovania dodaných Programových úprav.

3.

Vady hlásené po stanovenom termíne budú riešené v rámci Help Desk v zmysle servisnej zmluvy
a nebudú mať vplyv na podpísanie Akceptačného protokolu. V prípade ak Zhotoviteľ k Plneniu
neposkytuje servis na základe servisnej zmluvy, vady hlásené po stanovenom termíne budú
riešené v rámci záruky.

4.

Na konci testovacej prevádzky Objednávateľ vyhotoví súpis Vád s ich rozdelením do troch
kategórií v zmysle týchto Zmluvy.

5.

Projektový manažér Zhotoviteľa navrhne lehoty, v ktorých sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť
jednotlivé vady.

6.

Projektový manažér Objednávateľa podpíše Akceptačný protokol, obsahujúci stanovisko
k Akceptácii Plnenia. Plnenie môže byť:
-

akceptované bez výhrad,

-

akceptované s výhradami, v prípade, že Plnenie obsahuje menej ako Väčšie množstvo vád,

-

neakceptované, v prípade, že Plnenie obsahuje Väčšie množstvo vád.

7.

Úspešné uskutočnenie testovania a potvrdenie Akceptačného protokolu nezbavuje Zhotoviteľa
povinnosti odstrániť všetky vady Plnenia v lehote stanovenej v Akceptačnom protokole.

8.

Po odstránení vady Objednávateľ písomne potvrdí jej odstránenie.

9.

V prípade, že nebudú vady oznámené v lehote uvedenej v bode 2. tejto časti tejto prílohy, budú
sa Programové úpravy považovať za akceptované a bude podpísaný Akceptačný protokol. Za deň
schválenia a ukončenia dodávky Programových úprav sa považuje nasledujúci deň po márnom
uplynutí tejto lehoty. Objednávateľ je do 2 dní po tom, čo uplynula lehota na oznámenie vád,
povinný podpísať Akceptačný protokol. Ak Objednávateľ Akceptačný protokol v tejto lehote
nepodpíše, Akceptačný protokol k programovým úpravám sa považuje za potvrdený
Objednávateľom. V tomto prípade platí, že Plnenie bolo riadne vykonané a Objednávateľom
prevzaté. Plnenie sa vždy považuje za riadne vykonané a Objednávateľom prevzaté aj ku dňu kedy
bolo prvý krát spustené do produkčnej prevádzky.

10.

Podpísaním Akceptačného protokolu sa dodávka Programových úprav považuje za riadne
splnenú a prevzatú Objednávateľom.

11.

Pri Akceptácii konverzie dát alebo ich modifikácii sa postupuje analogickým spôsobom.

Špeciálne ustanovenia pre Akceptáciu implementácie modulu (modulov) aplikácie:
1.

Spôsob implementácie modulu (modulov) aplikácie bude popísaný v príslušnej Dokumentácii,
ktorá podlieha Akceptácii v zmysle Všeobecných ustanovení pre Akceptáciu výstupov Zhotoviteľa
tejto prílohy.

2.

V Dokumentácii sú presne definované Akceptačné kritériá a testovacie procedúry, ktoré musí
modul aplikácie spĺňať, aby mohla byť jeho implementácia považovaná za ukončenú.

3.

Po úspešnej realizácii testovacích procedúr definovaných v Dokumentácii je Projektový manažér
Objednávateľa povinný podpísať Akceptačný protokol.

4.

V prípade, že sa počas realizácie testovacích procedúr vyskytnú vady, Objednávateľ vyhotoví ich
súpis s rozdelením do troch kategórií v zmysle týchto Zmluvy.

5.

Projektový manažér Zhotoviteľa navrhne lehoty, v ktorých sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť
jednotlivé vady.

6.

Projektový manažér Objednávateľa podpíše Akceptačný protokol, obsahujúci stanovisko
k Akceptácii Plnenia. Plnenie môže byť:
-

akceptované bez výhrad,

-

akceptované s výhradami, v prípade, že Plnenie obsahuje menej ako Väčšie množstvo vád,

-

neakceptované, v prípade, že Plnenie obsahuje Väčšie množstvo Vád.

7.

Za vadu modulu sa považuje iba nesúlad správania sa modulu voči odsúhlasenej Dokumentácii
(detailnej špecifikácii Plnenia a pod.). Na iné skutočnosti namietané Objednávateľom Zhotoviteľ
nie je povinný prihliadať a nemajú vplyv na Akceptáciu.

8.

Úspešné uskutočnenie testovania a potvrdenie Akceptačného protokolu nezbavuje Zhotoviteľa
povinnosti odstrániť všetky vady Plnenia v lehote stanovenej v Akceptačnom protokole.

9.

Modul sa vždy považuje za riadne implementovaný a Objednávateľom prevzatý aj ku dňu, keď
bol prvý krát spustený do produkčnej prevádzky.

10.

Po odstránení vady Objednávateľ písomne potvrdí jej odstránenie.

Špeciálne ustanovenia pre Akceptáciu školenia:
1.

Účastníci školenia, vyslaní na školenie Objednávateľom, sú povinní svoju účasť na školení potvrdiť
v prezenčnej listine.

2.

Podpísaním prezenčnej listiny účastníkmi školenia sa školenie považuje za akceptované
Objednávateľom.

Príloha č. 6 k Zmluve o dielo – Zoznam subdodávateľov
Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 7 k Zmluve o dielo – Zoznam osôb zodpovedných za poskytnutie služby

Zoznam osôb zodpovedných za poskytnutie služby

Názov pozície

Titul, meno, priezvisko

Príloha č. 8 k Zmluve o dielo – Podmienky služieb podpory
Podmienky služieb podpory

Príloha č. 8 je samostatná príloha Zmluvy o poskytovaní služieb podpory a prevádzky diela, ktoré je
predmetom zmluvy (ďalej len „IS“) na základe dohodnutých cieľových úrovní podporných služieb (SLT),
obsahujúca zoznam v čase sa meniacich parametrov Zmluvy, napr. personálne zmeny v obsadení
dohodnutých rol a kontaktných miest, zmeny dohodnutých úrovní, metrík, zmeny cenových podmienok
(penále, sankcie) a pod. Pre potreby tejto prílohy vystupujú zmluvné strany pod názvami Objednávateľ =
Používateľ (ďalej len Používateľ) a Zhotoviteľ = Poskytovateľ (ďalej len Poskytovateľ).
Zmeniť akýkoľvek parameter v tejto prílohe je možné iba na základe obojstranného súhlasu zmluvných strán.
Obojstranný súhlas nie je vyžadovaný v prípade personálnych zmien oprávnených zamestnancov resp.
zodpovedných osôb na strane Používateľa a oprávnených osôb resp. zodpovedných osôb na strane
Poskytovateľa. V tomto prípade platí vzájomná nahlasovacia povinnosť zabezpečovaná prostredníctvom
zodpovedných osôb.
DEFINÍCIE POJMOV PRÍLOHY
Pojmy uvedené v tejto Prílohe a začínajúce veľkým písmenom majú nasledovný význam:
Človekohodina (Čhod) je základná časová jednotka pre vykazovanie prácnosti vykonanej pri poskytnutej
podpornej službe, vyjadruje prácnosť realizovanú jedným človekom v rozsahu jednej hodiny (60 minút).
Defekt je správanie IS nezodpovedajúce aktuálnej funkčnej špecifikácii schválenej zmluvnými stranami s
negatívnymi dopadmi na funkčnosť IS, alebo jeho častí, identifikovaný počas akceptačných testov/ pred
nasadením do produkčného prostredia.
Doba konečného vyriešenia znamená najneskorší čas (hraničný termín), dokedy Poskytovateľ musí vyriešiť
Incident, t. j. čas, kedy bolo uplatnené konečné riešenie. Čas je počítaný v rámci dohodnutej úrovne služby
od času nahlásenia Incidentu kontaktnou osobou zo strany Používateľa (prostredníctvom dohodnutých
komunikačných kanálov, nie však telefonického) do času, kedy Poskytovateľ poskytne konečné riešenie
Incidentu a informáciu o jeho vyriešení.
Doba odozvy je čas medzi nahlásením požiadavky Používateľom Poskytovateľovi a odoslanou prvotnou
informáciou od Poskytovateľa s potvrdením klasifikácie podpornej služby (kategórie) a priority.
Doba pokrytia služby je doba, počas ktorej Poskytovateľ vykonáva služby pre Používateľa Doba pokrytia
služby je v pracovných dňoch od 8.00 hod do 16.00 hod. Požiadavka na služby podaná mimo túto dobu bude
mať pridelený čas 8.00 hod. prvého pracovného dňa nasledujúceho po podaní požiadavky. Požiadavka
vznesená počas víkendov a/ alebo sviatkov bude mať pridelený status najbližšieho pracovného dňa 8.00hod.
Dostupnosť (DIS) je schopnosť IS vykonávať dohodnutú funkčnosť, keď je to požadované. Je určená
spoľahlivosťou, udržateľnosťou, výkonnosťou, kvalitou, bezpečnosťou prevádzky a schopnosťou služby.
Dostupnosť sa počíta percentuálne. Výpočet je závislý od dohodnutého prevádzkového času služby a od času
výpadkov – nedostupnosti IS.
Fix je nasadený prostredníctvom služby Upgrade/Update obsahujúci riešenie Incidentu podľa obojstranne
dohodnutého plánu nasadenia.
HotFix je urýchlene nasadená oprava Incidentu prostredníctvom služby Upgrade/ Update.
Incident predstavuje každú udalosť, ktorá nie je súčasťou štandardnej prevádzky IS a ktorá je príčinou
prerušenia alebo zníženia kvality IS v produkčnom prostredí.

Informačný systém (IS) je Aplikačné programové vybavenie (APV) t. j. aplikácia - softvér (SW).
Konečné riešenie znamená dosiahnutie úplnej funkčnosti IS ako pred výpadkom (prevádzka IS bola plne
obnovená) .
Náhradné/dočasné riešenie zmenšuje, alebo eliminuje sa ním dopad Incidentu, pre ktorý je úplné vyriešenie
nedostupné. Znamená dosiahnutie dočasného režimu funkčnosti IS, t. j. nedostupnosť alebo chybná
funkčnosť kritických funkcionalít IS nevyhnutných na jeho používanie, je minimalizovaná alebo odstránená
použitím iných technologických a metodických postupov, technických prostriedkov, resp. prepnutím na
záložný/náhradný systém.
Nástup na opravu je časový interval, ktorý uplynie od nahlásenie servisného prípadu, resp. požiadavky do
začatia servisných prác.
Požiadavka na zmenu (PZ), Change Request (ChR/CR) je žiadosť Používateľa o zmenu existujúcich alebo
doplnenie nových funkcionalít IS podporujúcich poskytovanie produktov, služieb alebo pracovných postupov,
pričom základom pre realizáciu zmeny je pôvodný zdrojový kód, dátový model alebo analytické dokumenty
dodané na základe predchádzajúcich zmlúv. Realizáciou PZ nevznikne samostatné dielo.
Prevádzkový čas služby je dohodnutá doba, kedy je dostupná špecifická podporná služba (podpora
poskytovaná Poskytovateľom) Používateľovi. Všetky dohodnuté časové termíny plynú iba počas tejto doby.
Prevádzková dokumentácia – súbor dokumentov popisujúcich používanie všetkých funkcionalít IS.
Priorita je kategória používaná k identifikovaniu relatívnej dôležitosti Incidentu. Priorita je založená na
dopade a naliehavosti a identifikuje cieľový čas obnovenia prevádzky IS.
Priorita „NÍZKA“ znamená, že funkčnosť IS je degradovaná. Dostupnosť IS je obmedzená, alebo menej
spoľahlivá bez predpokladaných dopadov na podnikateľskú alebo obchodnú činnosť Používateľa, zistená
udalosť nebráni výkonu podnikateľskej alebo obchodnej činnosti Používateľa. Prevádzka IS vzhľadom na
definovanú udalosť je komplikovaná, alebo nie je možné plne funkčne používať, ale je ju možné zabezpečiť
náhradným spôsobom.
Priorita „STREDNÁ“ znamená že udalosť spôsobuje nedostupnosť alebo chybnú funkčnosť IS popísanú v
dodanej prevádzkovej dokumentácii, pričom funkcionalita IS je použiteľná iným technologickým a
metodickým postupom. Prevádzka IS je degradovaná s dopadom na dostupnosť a kvalitu s dopadom na
podnikateľskú alebo obchodnú činnosť Používateľa a užívateľov Používateľa, ale udalosť nebráni výkonu
podnikateľskej alebo obchodnej činnosti Používateľa. Pri testovaní udalosť s touto prioritou zastavuje postup
testov v chybnom module.
Priorita „Urgentná“ znamená že udalosť spôsobuje nedostupnosť alebo chybnú funkčnosť kritických
funkcionalít IS nevyhnutných na jeho používanie dohodnutým spôsobom popísaným v dodanej prevádzkovej
dokumentácii, pričom chybná alebo nedostupná funkcionalita má negatívne dopady na biznis Používateľa
alebo činnosť Používateľa s majoritným dopadom na užívateľov Používateľa. Funkčnosť IS Používateľ nie je
schopný sám zabezpečiť náhradným spôsobom, predovšetkým v procese obsluhy klientov a zabezpečenia
ucelenej služby/produktu.
Reakčný čas je časový interval, ktorý uplynie od nahlásenia servisného prípadu, resp. požiadavky, do jeho
presmerovania na konkrétneho riešiteľa. Do reakčného času sa počítajú len pracovné hodiny počas
pracovných dní v dobe od 8.00 hod. do 16.00 hod. Počas tohto intervalu bude Používateľ informovaný
zaregistrovaním stavu InProgres na “ISSUE Register” a v prípadoch nedostupnosti systému prostredníctvom
e-mailu. O riešení servisného prípadu, resp. požiadavky, zo strany Poskytovateľa a o predpokladanom čase
odstránenia závady, resp. vyriešenia požiadavky.
Release je riadené spracovanie balíka Zmenových požiadaviek, Fixov, HotFixov, optimalizácií a pod.

Zodpovedná osoba je osoba na strane Používateľa a/alebo Poskytovateľa oprávnená v rámci svojej kapacity
jednať v mene Používateľa resp. Poskytovateľa v zmysle Zmluvy a jej Príloh, ktorá je zároveň oprávnená
určovať kontaktné osoby a vykonávať aktivity a činnosti predvídané Zmluvou a jej Prílohami v stanovenom
rozsahu. V prípade, že je miesto kontaktnej osoby uprázdnené, Zodpovedná osoba preberá právomoci
a povinnosti príslušnej kontaktnej osoby.

1. ZODPOVEDNÉ OSOBY
Zodpovedná osoba na strane Používateľa
Meno a Priezvisko

Zaradenie

Osoba 1

IT

Osoba 2

IT

Osoba 3

Oddelenie xx

Tabuľka 1
Telefón

E-mailová adresa

Zodpovedná osoba na strane Poskytovateľa
Meno a Priezvisko

Zaradenie

Tabuľka 2
Telefón

E-mailová adresa

Osoba 4

2. SLUŽBY PODPORNÉHO KONTRAKTU – KLASIFIKÁCIA
Klasifikácia Služieb
P. č.

Názov podpornej služby

Tabuľka 3
Forma odmeny

1.

Servisná podpora –
Správa Incidentov/Problémov

v rámci Mesačnej paušálnej odmeny

4.

Prevádzková podpora - Profylaktika IS

v rámci Mesačnej paušálnej odmeny

3. KONTAKTNÉ CENTRUM POSKYTOVATEĽA, SPÔSOB REALIZÁCIE VÝKONU PLNENIA
PODPORNÝCH SLUŽIEB POSKYTOVATEĽOM
3.1. Kontaktné centrum Poskytovateľa
Poskytovateľ - Kontaktné údaje Kontaktného centra
Nahlasovací kanál
e-mail

Tabuľka 4
Kontaktné údaje
info@dodavatelovadomena.sk

- v pracovný deň v pracovnom čase od 8.00 do 16.00 hod. na tel. čísle +421
Telefón

xxx xxx a e-mailom na adresu support@dodavatelovadomena.sk

- mimo pracovný deň a v mimo pracovnom čase e-mailom na adresu
support@dodavatelovadomena.sk

Riadenie komunikácie a koordinácie súčinnosti a ďalšie činnosti vyplývajúce zo zabezpečenia riadenia a
riešenia predmetnej požiadavky na podpornú službu prebiehajú prostredníctvom týchto nahlasovacích
kanálov a kontaktných údajov.

3.2. Spôsob realizácie výkonu plnenia podporných služieb Poskytovateľom
3.2.1.Vzdialeným prístupom do IS a prostredia kde IS .................. je prevádzkovaný ako cloud platforma.
Vzdialený prístup bude riadený zo strany Poskytovateľa.
3.2.2.Na pracovisku Poskytovateľa v prípade špeciálnych požiadaviek Používateľa.
3.2.3.V prípade, že pri riešení nahlásenej požiadavky na podpornú službu je potrebné, aby Používateľa
poskytol Poskytovateľovi doplňujúce informácie príp. potvrdenie nevyhnutné pre ďalšie riešenie
udalosti, je prerušené počítanie času dohodnutých cieľových úrovni podporných služieb až do
okamihu poskytnutia požadovaných informácii príp. potvrdenia Používateľom Poskytovateľovi.

4. SLUŽBY PODPORNÉHO KONTRAKTU – DEFINÍCIA
1.

SLUŽBA SERVISNÁ PODPORA - SPRÁVA INCIDENTOV/PROBLÉMOV

Prostredníctvom tejto služby zabezpečuje Poskytovateľ Používateľovi Proces riadenia a riešenie
Používateľom označených Incidentov, (kategória služby „Incident“) a Problémov (kategória služby
„Problém“), ktoré majú resp. môžu mať vplyv na dostupnosť a kvalitu prevádzky IS.
Spôsob nahlasovania:
- Zaregistrovaním incidentu do prostredia zriadeného Poskytovateľom
- Elektronickou poštou /e-mail/ (s nastavením vyžiadania potvrdenia o doručení správy) prostredníctvom
formulára “Hlásenie Incidentu“, resp. “Hlásenie Problému“,
- Telefonicky - nahlásenie Incidentu s prioritou „Urgentná“ môže byť Používateľovi prednostne realizované
aj využitím telefonického kontaktu s následným zaregistrovaním alebo nahlásením Elektronickou poštou.

Čas trvania Incidentu sa počíta od telefonického nahlásenia, pričom aj Používateľ, aj Poskytovateľ
akceptujú tento čas nahlásenia v dodatočne vyhotovenom formulári „Hlásenie Incidentu“.
Základné činností poskytované v rámci služby:
1.1.1.
Klasifikácia – výstupom je:
•
odsúhlasenie klasifikácie podpornej služby, resp. návrh na preklasifikovanie podpornej služby,
•
odsúhlasenie priority Incidentu, resp. návrh na preklasifikovanie priority Incidentu.
1.1.2.
Analýza - preskúmanie a diagnostika –výstupom je:
•
návrh náhradného riešenia s analýzou dopadov
•
kvalifikovaný odhad termínu jeho nasadenia, alebo návrh konečného riešenia (kvalifikovaný odhad
termínu konečného vyriešenia),
•
potreba zásahu - prístupu Poskytovateľa do IS,
•
rozsah požadovanej súčinnosti Používateľa.
Činnosti 6.1.1 a 6.1.2 Poskytovateľ prostredníctvom svojho Kontaktného centra (1.úroveň podpory), resp.
špecialistu (2.úroveň podpory – Tabuľka 8, 10) musí vykonať a výstupy poskytnúť Používateľovi
prostredníctvom jeho Kontaktného centra (1.úroveň podpory), resp. špecialistu (2.úroveň podpory – Tabuľka
9), v dohodnutom čase Doby odozvy (Tabuľka 11, resp. Tabuľka 12).
1.1.3.
Vyriešenie Incidentu, resp. dočasná obnova prevádzky IS – výstupom je
•
vyriešenie Incidentu, t. j. úplná obnova prevádzky IS,
•
dočasná obnova prevádzky, t. j. náhradné riešenie, kým Incident nie je definitívne odstránený
a prevádzka IS nie je úplne obnovená,
•
Funkčný test,
•
Fix , HotFix.
Ak Požiadavka na podpornú službu vyplýva z Incidentu, ktorý má za následok znemožnenie prevádzky IS
(priorita URGENTNÁ a STREDNÁ), je Poskytovateľ povinný po vzájomnej dohode s kontaktnými osobami
Používateľa, súbežne s riešením Incidentu, zabezpečiť náhradné/ dočasné riešenie tak, aby neboli narušené
podnikateľské a obchodné činnosti Používateľa.
1.1.4.
Uzavretie – výstupom je: akceptácia Používateľa,
V prípade, že pri vykonávaní Funkčného testu – akceptácií konečného vyriešenia Incidentu Používateľ zistí,
že Incident stále trvá, tak táto Požiadavka na podpornú službu zo strany Používateľa bude klasifikovaná ako
nevyriešená. Čas nahlásenia Požiadavky na podpornú službu ostáva pôvodný a všetky časové termíny ďalej
plynú a počítajú sa od doručenia zaevidovania pôvodnej prvotnej požiadavky Používateľa.
V prípade, že pri vykonávaní Funkčného testu – akceptácii konečného vyriešenia Incidentu dôjde
Používateľom k zisteniu nových Incidentov, ktoré majú dopad na štandardnú prevádzku IS , budú tieto nové
Incidenty oznámené Poskytovateľovi. Priorita týchto novo vzniknutých Incidentov bude klasifikovaná podľa
štandardných kritérií a lehoty na ich vyriešenie sa však ďalej riadia podľa klasifikácie priority týchto
Incidentov.
5.
Prevádzková dokumentácia k IS, Školenie
V prípade, že vyriešením Incidentu sú aj nové funkcionality, procesné činnosti pri prevádzkovaní IS,
Poskytovateľ je povinný dodať – upraviť Dokumentáciu pre prevádzku, a zabezpečiť v adekvátnom
časovom termíne vyškolenie oprávnených zamestnancov Používateľa. Úprava dokumentácie a vyškolenie sú
počítané do času konečného vyriešenia Incidentu.
V tomto prípade sa poskytuje aj odmena za Dokumentáciu a Školenie.
6.
Súčinnosť Používateľa

Používateľ poskytne Poskytovateľovi aj inú, na účely plnenia tejto Zmluvy potrebnú a Poskytovateľom
primerane a účelne požadovanú súčinnosť najmä:
•
riešenie problémov spôsobených komponentmi inštalovanými na žiadosť Používateľa,

7.
Eskalačný proces
Ak sa zmluvné strany nedohodnú na rovnakej kategorizácii služby, resp. rovnakej klasifikácii priority, bude sa
v prípade Urgentného incidentu postupovať v jeho riešení podľa nahlásenej požiadavky na túto službu, resp.
vyššej priority a táto skutočnosť bude eskalovaná na vyššie rozhodovacie úrovne zmluvných strán, ktoré na
základe poskytnutých podkladov zabezpečia prijatie obojstranne prijateľného rozhodnutia o kategorizácii
služby, resp. klasifikácii priority.
Ak sa zmluvné strany nedohodnú na rovnakej kategorizácii služby, resp. rovnakej klasifikácii priority,
v prípade Stredného a Nízkeho incidentu, poskytovanie služieb sa preruší do doby dosiahnutia dohody
zmluvných strán a počas tejto doby lehoty podľa tejto Zmluvy neplynú.
7.a.i.
Oprávnené osoby, Cieľové úrovne služby
Poskytovateľ – Oprávnení zamestnanci pre Incidenty informačnej bezpečnosti
Meno a Priezvisko

Telefón

E-mailová adresa

Používateľ – Oprávnení zamestnanci pre službu Správa Incidentov/Problémov
Meno a Priezvisko

Telefón

Tabuľka 5

Tabuľka 6

E-mailová adresa

Prevádzkový čas služby 24x7
24x7x365
Cieľové úrovne služby

Priorita
Urgentná
Stredná
Nízka

Doba
odozvy

Doba oznámenia
cieľového času
a spôsobu vyriešenia

Doba
zabezpečenie
náhradného
riešenia

Doba
konečného
vyriešenia

6 hod

1 deň

2 dni

7 dní

16 hod

4 dní

7 dní

14 dní

2 dní

8 dní

Vyriešené a nasadené v rámci
plánovaných upgradov/zmenových
požiadaviek

Požadovaná Dostupnosť IS
99,92 %

Časy sú počítané v rámci Prevádzkového času služby okrem:
(1) hodiny sú počítané počas celého dňa, vrátane víkendov
(2) počítané sú pracovné dni
(3) DKVI znamená pri Kritickom incidente obnovenie štandardnej prevádzky
DIS je automatizované sledovaná a vyhodnocovaná v IS Poskytovateľa ..................., ako súčasť
implementovaných procesov Incident manažmentu a Servis level manažmentu.
Tdostupnosť je prevádzkový čas služby v danom mesiaci.
Tnedostupnosť je v procese Incident manažmentu Používateľa reprezentovaná odstávkou IS, ktorú iniciuje
oprávnený zamestnanec Používateľa v IS Poskytovateľa ................... v predmetnom evidovanom Incidente
zadaním príznaku, že položka/funkcionalita – IS je nedostupná a následným zadaním Dátumu a času Začiatku
odstávky (dátum a čas nahlásenia Incidentu) a následným zadaním Dátumu a času Konca odstávky (dátum a
čas vyriešenia Incidentu, resp. spustenia náhradného riešenia).
Tnedostupnosť Dátum a čas Koniec odstávky - Dátum a čas Začiatok odstávky.
∑Tnedostupnosť je sumár časov odstávok, počas ktorých IS nie je dostupný Používateľovi z dôvodu Incidentu
IS s prioritou „Urgentná“.
V prípade poruchy technickej a systémovej infraštruktúry na strane Používateľa sa čas poskytovania služby
– trvanie odstávky IS pozastavuje až do doby odstránenia poruchy tejto infraštruktúry, pričom Poskytovateľ
nie je v omeškaní. Tento stav sa ukončuje odstránením poruchy na strane Používateľa a následným
informovaním Poskytovateľa o tejto skutočnosti.

Používateľ - Oprávnení zamestnanci pre službu Správa Incidentov/Problémov
Meno a Priezvisko

Telefón

Tabuľka 9

E-mailová adresa

5. PRÍSTUPY K IKT AKTÍVAM POUŽÍVATEĽA
Na prístup k IKT aktívam Používateľa nie sú potrebné a nebudú sprístupnené v zmysle prílohy č. 6.
Poskytovateľ - oprávnené osoby na prístup k IKT aktívam Tabuľka nebude použitá
Tabuľka 11
Meno a Priezvisko

6.

CENA

DOHODNUTÝCH

Telefón

E-mailová adresa

PODPORNÝCH

SLUŽIEB

Typ prístupu

A CENNÍK

ROLÍ

POSKYTOVATEĽA
Tabuľka 12 - Cena Podporných služieb zahrnutých v Mesačnej paušálnej odmene
Názov podpornej služby

Cena v € bez DPH za 1 mesiac

1. Servisná podpora – Správa Incidentov/Problémov - v
prípade havarijných incidentov a problémov im
podobným je zabezpečená servisná podpora
2. Prostredie pre registrovanie a trackovanie incidentov,
posudzovanie úrovne poskytovaných služieb
3. Prevádzková podpora mobilnej aplikácie Android a
iOS - správa incidentov/problémov
Mesačná paušálna odmena spolu

Podľa varianty SLA

