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Príloha č.2 k Výzve na predloženie ponuky 
 

Rámcová dohoda na poskytnutie IT služieb č. ............................ 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
Článok 1 

Zmluvné strany 
 

1. Objednávateľ:  
 
Názov:      
Sídlo:       
Štatutárny zástupca:     
IČO:      
DIČ:              
Tel.:              
E-mail:          
Internetová stránka:    
Bankové spojenie:    
Číslo účtu.:       
 
(ďalej len „Objednávateľ“)  
 
2. Dodávateľ:  
 
Obchodné meno:     
Sídlo:       
V zastúpení:      
IČO:       
DIČ:       
Bankové spojenie:   
IBAN:     
Kontaktná osoba:     
e-mail:      
Zápis:     
 
(ďalej len „Dodávateľ“)  
 
Objednávateľ a Dodávateľ sa ďalej v texte Zmluvy spoločne označujú ako „zmluvné strany“.  

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu, ktorá je výsledkom postupu zadávania zákazky s 
nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene   
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), kde 
Objednávateľ ako verejný obstarávateľ prijal cenovú ponuku Dodávateľa ako uchádzača, 
ktorý uspel vo výzve Objednávateľa na predkladanie ponúk na predmet zákazky uvedený 
v Článku 2 tejto Zmluvy. 
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Článok 2 

Predmet Zmluvy 

2.1. Účelom tejto Zmluvy je stanoviť základné podmienky, za ktorých má Dodávateľ 
realizovať požadované analytické a programátorské služby (ďalej aj „IT služby“) pre 
Objednávateľa, ktoré budú bližšie špecifikované v príslušných objednávkach k 
Zmluve. 

2.2. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa na základe objednávok 
Objednávateľa poskytovať Objednávateľovi IT služby v súvislosti s vytvorením a 
nasadením online webovej aplikácie OPATRIO:   

 
I. Spracovanie technických požiadaviek: 

 

a)  Vypracovanie technických požiadaviek riešenia na základe poskytnutých 
biznis požiadaviek a takzvaných “wireframov” – návrhu postupnosti 
jednotlivých obrazoviek webovej aplikácie a jej podstránok, ako aj rozloženia 
jednotlivých komponentov. Cieľom je implementovať modulárny a otvorený 
systém pre správu webového obsahu. 

Technické požiadavky pre vývoj webovej aplikácie budú zohľadňovať:  

- Súlad s nariadením EÚ o ochrane fyzických osôb a ich osobných údajov 
(GDPR - General Data Protection Regulation).  

- Súlad so štandardami W3C XHTML2, BlindFriendly - štandardy 
prístupnosti. 

- Implementované v slovenskom, s možnosťou ďalších jazykových mutácií 
(anglický jazyk). 

- Responzívny web - automaticky sa prispôsobí zariadeniu, na ktorom je 
zobrazený (PC, tablet, smartphone) s možnosťou prepnutia do plnej verzie 
stránky.  

- SEO optimalizácia a kompatibilita s najpoužívanejšími aktuálnymi 
webovými prehliadačmi (IE - vrátane Edge, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Opera, Safari). 

- Poskytnutie zdrojového kódu a licencie k dodanému dielu na úpravu, 
kopírovanie, rozmnožovanie, rozširovanie s možnosťou udelenia týchto 
práv na tretiu osobu. 

- Logovanie prístupov do redakčného systému, ako aj do klientskej zóny. 
Vyhľadávanie a filtrovanie nad logmi v rámci dodaného redakčného 
systému. 

- Editácia navigácie, menu, kategórií a obsahu, nastavenie automatického 
zverejnenia/deaktivácie kategórie/článku/dokumentu. 

- WYSIVYG editor - Vytvorenie a editácia obsahu, textov, vkladanie objektov 
(obrázky, tabuľky), modulov, hypertextových odkazov. 

- Vkladanie/publikovanie/úprava/mazanie a prehrávanie zvukových 
záznamov a videí. 
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- Evidencia štatistiky, počet prístupov, zobrazení konkrétnych stránok (napr. 
s využitím Google analytics). 

- Zabezpečenie automatického presmerovania používateľov na šifrovanú 
komunikáciu (HTTPS protokol). 

- Dodávka min. 3 modulov: Modul „Karty - karta klienta a karta opatrovateľa“, 
„Analytický modul“ (uskutočňujúci jednoduché analytické operácie z údajov 
z kariet klienta a opatrovateľa) a „Komunikačný modul“ pre typy užívateľov: 
poskytovateľ služby, zamestnanec-opatrovateľ, klient-rodinný príslušník a 
admin; v zmysle špecifikácie.  

- Možnosť správy všetkého obsahu (statického aj dynamického), štruktúry 
menu, šablón, obsahu, modulov a dizajnu objednávateľom. 

- Vkladanie údajov, prípadne import údajov vrátane mapových podkladov a 
matematické operácie s nimi. Možnosť zverejňovať údaje v štruktúr. 
podobe vrátane grafov, ktoré bude možné následne exportovať, generovať 
a zasielať súbory v rôznych formátoch (tvorba prehľadov). 

- Možnosť filtrovania a vyhľadávania na základe definovaných parametrov.  

- Mapa stránok. 

- Dôraz na prehľadnosť a intuitívne ovládanie (tzv. UX oriented design) 2. 
Využitie agilných metodík pri vývoji, čo zabezpečí odovzdávanie 
jednotlivých častí aplikácie v pravidelných intervaloch. 

- Extenzívne A/B testovanie v prípade zmeny alebo pridania nových 
funkcionalít a získavanie poznatkov na základe interakcií používateľov 
s aplikáciou. 

 

b) Spolupráca s grafickým dizajnérom pri návrhu a implementácii dizajnu 
webovej aplikácie 

 

II. Poskytnutie programátorských služieb: 

 

a)  Implementácia a nasadenie webovej aplikácie podľa technických požiadaviek 
a grafického návrhu vytvorených v odseku I.  

 

b)  Implementácia CMS v slovenskom alebo anglickom jazyku 

 
2.3. Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu „OPATRIO: Web-based application for 

home care service management“, kód projektu: BIN SGS01_2020_005,  
financovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  

Článok 3 

Zadávanie objednávok 

3.1. Objednávateľ vystaví pre každú časť IT služieb a výstupov záväznú písomnú 
objednávku, ktorej minimálne náležitosti sú upravené v bode 3.2 tohto článku. 
Podkladom pre vystavenie záväznej objednávky je ponuka Dodávateľa vystavená 
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na základe požiadavky Objednávateľa. Objednávateľ zašle Dodávateľovi 
požiadavku na adresu elektronickej pošty. Objednávateľ v požiadavke uvedie popis 
požadovaných IT služieb výstupov, ich  rozsah a požadovaný termín dodania.  

3.2. Na základe požiadavky Objednávateľa a prípadnej emailovej komunikácie medzi 
zmluvnými stranami o podmienkach požiadavky predloží Dodávateľ 
Objednávateľovi ponuku obsahujúcu predpokladaný počet osobohodín potrebných 
na realizáciu požadovaných IT služieb a  výstupov, a to najneskôr do troch 
pracovných dní od prijatia požiadavky. Na základe Dodávateľom predloženej 
ponuky je Objednávateľ oprávnený vystaviť záväznú písomnú objednávku, ktorá 
musí byť podpísaná oprávneným zástupcom Objednávateľa a musí obsahovať 
minimálne tieto náležitosti: 

a) Označenie Objednávateľa a Dodávateľa 

b) Termín poskytnutia predmetu objednávky 

c) Počet hodín a cena za poskytnuté IT služby 

d) Presné vymedzenie požadovanej IT služby a výstupu (dokumentácie), ktorý 
má byť predmetom dodania. 

Za úplnú objednávku sa podľa tejto Zmluvy považuje len objednávka čitateľná, s 
údajmi uvedenými v tomto bode. Objednávateľ sa zaväzuje, že objednávku doručí 
Dodávateľovi e-mailom.  

 
3.3. Dodávateľ je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni doručenia 

objednávky od Objednávateľa, potvrdiť jej doručenie a vykonať akceptáciu 
objednávky a to rovnakou formou, akou mu bola objednávka doručená (e-mailom).  

3.4. V prípade, ak Dodávateľ z akýchkoľvek dôvodov, s výnimkou dôvodov spočívajúcich 
vo vyššej moci, nepotvrdí a/alebo neakceptuje objednávku v lehote stanovenej v 
bode 3.3 tohto článku, a to ani po telefonickej resp. e-mailovej urgencii zo strany 
Objednávateľa, považuje sa nasledujúci pracovný deň po dni doručenia riadne 
vystavenej objednávky Dodávateľovi, za deň akceptácie objednávky zo strany 
Dodávateľa. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú 
závislé od vôle zmluvných strán, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. 
vojna a teroristické udalosti, mobilizácia, živelné pohromy a pod. 

3.5. Objednávateľ sa na základe tejto Zmluvy a príslušnej objednávky a za podmienok v 
nich uvedených zaväzuje za riadne a kvalitné poskytnutie IT služieb a výstupov 
podľa tejto Zmluvy zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú cenu.  

Článok 4 

Spôsob, čas a miesto poskytnutia služieb 

4.1. Dodávateľ poskytne Objednávateľovi IT služby a výstupy špecifikované 
v objednávke elektronicky na adresu uvedenú v článku 8 bod 8.1 písm. a) tejto 
Zmluvy. Predmet objednávky sa považuje za odovzdaný Dodávateľom na základe 
preberacieho protokolu, ktorý bude podpísaný zmluvnými stranami do piatich 
pracovných dní po dodaní požadovaných IT služieb a výstupov. Dodávateľ ďalej 
predloží Objednávateľovi pracovný výkaz za poskytnuté IT služby a výstupy. 
Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu objednávky podpísaný 
zástupcami zmluvných strán ako aj Objednávateľom schválený pracovný výkaz 
bude podkladom pre vystavenie faktúry. 

4.2. Objednávateľ nie je povinný podpísať Preberací protokol v prípade, ak má  
akékoľvek výhrady voči Dodávateľom dodaným IT službám a výstupom, najmä ak 
neboli vyhotovené v súlade s touto Zmluvou alebo ak trpia takými vadami, že 
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Objednávateľ nemá záujem na ich prevzatí od Dodávateľa (určenie vád je plne 
v kompetencii Objednávateľa). Objednávateľ môže stanoviť Dodávateľovi 
dodatočnú primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, pričom lehota na 
odstránenie nedostatkov nemôže byť kratšia ako 3 (tri) pracovné dni.  
Neodstránenie vád dodaných IT služieb a výstupov resp. nedodanie požadovaných 
výstupov v súlade s touto Zmluvou ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej 
Objednávateľom, sa považuje za porušenie tejto Zmluvy zo strany Dodávateľa 
s možnosťou Objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy v súlade s čl. 7 ods. 7.2. Pre 
vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že v tomto prípade nie je Objednávateľ 
povinný za takéto chybné IT služby a výstupy resp. IT služby a výstupy s vadami 
zaplatiť Dodávateľovi cenu (ani časť ceny) podľa tejto Zmluvy. Nie je tým ani 
dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka. 

4.3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať poskytovanie IT služieb. Ak objednávateľ 
zistí, že dodávateľ poskytuje IT služby v rozpore so svojimi povinnosťami, je 
Objednávateľ oprávnený dožadovať sa písomne toho, aby dodávateľ odstránil vady 
vzniknuté chybným poskytovaním IT služieb a služby poskytoval riadnym 
spôsobom. Ak tak dodávateľ neurobí ani v primeranej lehote poskytnutej mu na to 
Objednávateľom a postup Dodávateľa by viedol nepochybne k podstatnému 
porušeniu zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.  

4.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo požiadať Dodávateľa o poskytnutie IT služieb, 
ktoré budú predmetom objednávky ako aj o vyhotovenie výstupu v nej uvedenej 
v priestoroch Objednávateľa, ktoré určí Objednávateľ, pričom s takto určeným 
miestom poskytnutia IT služieb Dodávateľ bez výhrad súhlasí.   

4.5. Ak niektorá zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane  v 
súvislosti s touto Zmluvou, zodpovednosť za škodu sa bude spravovať podľa 
ustanovení § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení. 

4.6. Vlastnícke právo na dodané IT výstupy prechádza na Objednávateľa odovzdaním 
Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu objednávky 

Článok 5 

Cena za predmet Zmluvy, platobné podmienky a záruka 

5.1. Cena za predmet Zmluvy je dohodnutá zmluvnými stranami v zmysle zákona NR SR  
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov ako cena konečná, maximálna a nemôže byť zmenená.  

5.2. Cena za IT služby poskytnuté Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy na základe 
objednávok bude určená ako súčin počtu hodín vynaložených Dodávateľom pri 
plnení predmetu objednávky a jednotkovej hodinovej sadzby v zmysle bodu 5.3 tohto 
článku. Všetky sumy budú vyjadrené a splatné v EUR.  

5.3. Jednotková cena za osobohodinu poskytovania IT služieb je dohodnutá ako cena 
maximálna, a to vo výške xx EUR bez DPH (slovom ... eur). 

5.4. Finančný limit tejto Zmluvy je vo výške  xx EUR bez DPH (slovom ... eur).  

5.5. Objednávateľ je oprávnený zasielať objednávky Dodávateľovi až do vyčerpania 
finančného limitu uvedeného v bode 5.4 tohto článku, resp. maximálne do uplynutia 
1 roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť 
nastane skôr. 
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5.6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že cena podľa bodu 5.2 tohto článku zahŕňa aj 
všetky náklady a hotové výdavky vynaložené Dodávateľom pri plnení jeho záväzkov 
stanovených touto Zmluvou.  

5.7. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe platenia prostredníctvom bezhotovostného 
platobného styku, ktorý sa bude realizovať výhradne prevodným príkazom.  

5.8. Zmluvné strany sa dohodli, že každá platba bude realizovaná na základe faktúry, 
ktorú Dodávateľ vystaví Objednávateľovi po poskytnutí IT služby a výstupov, 
jednotlivo za každú vystavenú objednávku, bez poskytnutia preddavku. Prílohou 
faktúry bude podpísaný preberací protokol a schválený pracovný výkaz podľa čl. 4 
bodu 4.1 tejto Zmluvy.  

5.9. Do faktúry doplní Dodávateľ poznámku „Výdavok súvisí s projektom OPATRIO: 
Web-based application for home care service management <BIN SGS01_2020_005, 
> financovaným z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR“. 

5.10. Lehota splatnosti každej faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia riadne 
vyhotovenej faktúry Objednávateľovi.  

5.11. Každá faktúra musí obsahovať údaje v zmysle ustanovenia § 10 zákona č. 431/2002 
Z. z.o účtovníctve v znení neskorších predpisov, § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka 
a ustanovenia § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 
znení neskorších predpisov.Za správne vyhotovenie faktúry zodpovedá v plnom 
rozsahu Dodávateľ. 

5.12. V prípade, ak faktúra vystavená Dodávateľom nebude spĺňať požiadavky v zmysle 
tohto článku Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru bez jej zaplatenia 
Dodávateľovi na prepracovanie. Počas doby prepracovávania faktúry Dodávateľom 
nie je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, ktorej lehota splatnosti prestáva 
plynúť. Nová 30-dňová lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia novej 
faktúry Objednávateľovi, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v tomto článku Zmluvy.  

5.13. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť záruku za akosť finálneho výstupu – webovej 
aplikácie v dĺžke 24 mesiacov. 

Článok 6 

Spolupôsobenie zmluvných strán 

6.1. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si vzájomne súčinnosť potrebnú na riadne 
plnenie povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a na riadne plnenie predmetu tejto 
Zmluvy.  

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas platnosti Zmluvy poskytne Dodávateľovi  
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní 
doplňujúcich údajov, podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto 
Zmluvy, a ktoré sú nevyhnutne potrebné na riadne plnenie záväzkov Dodávateľa 
podľa tejto Zmluvy.  

6.3. Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu 
vlády Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre 
finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, 
Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho 
kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly 
v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným 
týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to 
po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými 
právnymi predpismi SR. 
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6.4. Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, s ktorými 
prišiel do styku a ktoré sa dozvedel pri plnení predmetu tejto Zmluvy (ďalej len 
„dôverné informácie“). Dodávateľ sa ďalej zaväzuje, že dôverné informácie bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nevyužije pre seba a/alebo 
pre tretie osoby, neposkytne tretím osobám a ani neumožní prístup tretích osôb k 
týmto informáciám, pričom táto povinnosť Dodávateľa trvá aj po zániku platnosti 
tejto Zmluvy.  

6.5. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na:  

a) informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto Zmluvy verejne známe, alebo ktoré 
je možné už v deň podpisu tejto Zmluvy získať z bežne dostupných 
informačných prostriedkov;  

b) informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto Zmluvy verejne známymi, alebo 
ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných 
prostriedkov, ak k ich zverejneniu nedošlo porušením povinnosti mlčanlivosti 
podľa tohto článku Zmluvy;  

c) prípady, kedy na základe príslušných právnych predpisov alebo na základe 
povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 
je Dodávateľ povinný poskytnúť dôverné informácie. V takom prípade je 
Dodávateľ povinný písomne informovať Objednávateľa o vzniku jeho povinnosti 
poskytnúť dôverné informácie  s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez 
zbytočného odkladu;  

d) použitie potrebných dôverných informácií v prípadoch súdnych, 
rozhodcovských, správnych alebo iných konaní vedených za účelom 
uplatňovania práv podľa tejto Zmluvy.  

Článok 7 

Ukončenie Zmluvy 

7.1. Túto Zmluvu je možné ukončiť:  

a) písomnou dohodou zmluvných strán,  

b) písomnou výpoveďou Zmluvy zo strany Objednávateľa bez uvedenia dôvodu  
s 10 – dňovou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom 
nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane,  

c) písomným odstúpením od Zmluvy v súlade s touto Zmluvou a/alebo s 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

Ukončenie Zmluvy výpoveďou nemá vplyv na povinnosť Dodávateľa poskytnúť 
Objednávateľovi IT služby a výstupy podľa už zadaných objednávok. 

7.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade akéhokoľvek 
porušenia povinností Dodávateľa vyplývajúcich pre neho z tejto Zmluvy.  

7.3. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ 
neuhradí cenu za poskytnuté IT služby a/alebo výstupy podľa článku 5 tejto Zmluvy 
na základe niektorej objednávky ani v lehote dlhšej ako 30 kalendárnych dní od 
uplynutia lehoty splatnosti príslušnej faktúry, pričom Objednávateľ neuhradil cenu 
ani v dodatočnej lehote štrnásť (14) dní od doručenia písomnej výzvy Dodávateľa k 
úhrade.  

7.4. Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia 
zmluvnej strany o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od 
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Zmluvy niektorou zmluvnou stranou sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia 
druhej zmluvnej strane. 

7.5. Ukončením platnosti tejto Zmluvy v zmysle bodu 7.4 tohto článku zanikajú všetky 
práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, okrem nárokov na 
úhradu už poskytnutého plnenia, nároku na náhradu spôsobenej škody, nárokov na 
zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok Objednávateľa na bezplatné 
odstránenie reklamovaných vád poskytovaných IT služieb a vyhotovených výstupov. 

Článok 8  

Komunikácia a doručovanie 

8.1. Zmluvné strany pre účely tejto Zmluvy určujú kontaktné osoby zodpovedné za 
vecnú a odbornú komunikáciu v súvislosti s touto Zmluvou:  

a) za Objednávateľa: Martin Gregor, telefónny kontakt: +421 948 996 993, e-mail: 
gregor.prorozvoj@gmail.com 

b) za Dodávateľa: meno a priezvisko, telefónny kontakt:, e-mail:  

8.2. Zmenu kontaktnej osoby podľa bodu 8.1 tohto článku oznámi zmluvná strana, u 
ktorej k zmene došlo druhej zmluvnej strane bezodkladne, a to v písomnej forme na 
adresu uvedenú v článku 1 tejto Zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností 
platí, že na zmenu kontaktnej osoby podľa tohto odseku sa nevyžaduje uzatvorenie 
písomného dodatku podľa článku 10 odseku 10.2 tejto Zmluvy.  

8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto Zmluvy alebo v 
súvislosti s touto Zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, treťou osobou 
oprávnenou doručovať zásielky alebo osobne na adresu uvedenú v článku 1 tejto 
Zmluvy alebo na inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane počas 
trvania tejto Zmluvy, formou e-mailu, pri bežnej komunikácii zaslaním spätného 
potvrdzujúceho e-mailu príjemcom, pričom za spätný potvrdzujúci e-mail príjemcu 
sa nepovažuje správa automaticky vygenerovaná systémom alebo faxom 

8.4. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát 
odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia 
prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej 
lehote na pošte, písomnosť sa považuje za doručenú  na 3. deň od jej vrátenia 
odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. V prípade, ak sa 
písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát 
sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa 
považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.  

Článok 9 

Sankcie 

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Dodávateľa s poskytnutím IT 
služieb a výstupov podľa vystavenej objednávky vzniká Objednávateľovi právo 
uplatniť si voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny objednávky za 
každý deň omeškania až do riadneho poskytnutia IT služby a výstupu.  

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Objednávateľa s úhradou 
riadne doručenej a Dodávateľom riadne vystavenej faktúry, je Dodávateľ oprávnený 
požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania v súlade s nariadením vlády 
Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.  
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9.3. V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa zachovávať mlčanlivosť o dôverných 
informáciách podľa čl. 6 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči 
Dodávateľovi za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti zmluvnú pokutu vo 
výške 1000 EUR, a to aj opakovane.  

9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak neboli dodržané podmienky úplného prístupu 
k účtovníctvu zo strany Dodávateľa alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa 
Dodávateľ dopustil konania, ktoré je považované za kolúzne správanie podľa 
publikácií zverejnených Protimonopolným úradom SR, alebo iným nedovoleným 
spôsobom ovplyvnil výber úspešného uchádzača, a to najmä v prípade ak bude 
Objednávateľ povinný v dôsledku týchto skutočností vrátiť poskytnutý projektový 
grant alebo jeho časť, vzniká Objednávateľovi právo uplatniť si voči Dodávateľovi 
zmluvnú pokutu až do výšky celkovej sumy projektového grantu, ktorý je 
Objednávateľ povinný vrátiť. 

9.5. Dodávateľ sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu do štrnástich (14) dní od doručenia 
písomnej výzvy Objednávateľa k úhrade zmluvnej pokuty s uvedením potrebných 
údajov k vykonaniu úhrady.  

9.6. Vznikom nároku na zmluvnú pokutu z akéhokoľvek titulu alebo jej zaplatením nie je 
dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu.  

Článok 10 

Záverečné ustanovenia 

10.1. Pokiaľ v tejto Zmluve nebolo dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa 
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky ako i príslušnými právnymi 
predpismi Európskej únie.  

10.2. Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať len formou písomných 
číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.  

10.3. Dodávateľ vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že počas procesu 
verejného obstarávania (ktorého sa zúčastnil ako uchádzač), ktorého výsledkom je 
táto Zmluva neposkytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo 
pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti; nepokúsil sa neoprávnene ovplyvniť 
postup verejného obstarávania; nepokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu 
poskytli neoprávnenú výhodu; nebol v konflikte záujmov; neuzavrel v danom 
verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu 
hospodársku súťaž.  

10.4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 
republiky.  

10.5. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad 
alebo ukončenie sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomným 
rokovaním. V prípade, že zmluvné strany spory vzniknuté v súvislosti so Zmluvou 
alebo plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy nevyriešia vzájomným rokovaním, budú 
tieto riešené na vecne a miestne príslušnom súde v Slovenskej republike podľa 
právneho poriadku Slovenskej republiky.  
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10.6. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto Zmluvy v jej plnom znení 
vrátane príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky.  

10.7. Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že zmluva, ako aj všetky jej prípadné 
dodatky, môže byť zverejnená na webovom sídle správcu programu (Výskumná 
agentúra SR). 

10.8. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je, alebo sa stane neplatným, 
neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo 
vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle 
príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné 
strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré  
z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť 
dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej 
miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto Zmluvy.  

10.9. Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z toho dva (2) si ponechá 
Objednávateľ a jeden (1) Dodávateľ.  

10.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Zmluvy, v plnom 
rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto Zmluvy konali slobodne, a 
že Zmluva nebola podpísaná v tiesni, a ani za nápadne nevýhodných podmienok.  

10.11. Neoddeliteľnými súčasťami Zmluvy sú: 

- Príloha č. 1 Vzor pracovného výkazu  
- Príloha č. 2 Vzor Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu 

objednávky  
 
 
 
V Bratislave, dňa..................     V ................. , dňa......................... 
 
 
 
Za Objednávateľa:       Za Dodávateľa: 
 
 
.........................................................    .......................................................  
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Príloha č. 1 Vzor pracovného výkazu 

    
Číslo objednávky: 

Objednávateľ: 

Dodávateľ:  

Meno a priezvisko: 

Pozícia: 
     

mesiac:   rok:   

    

Deň 
Odpracované hodiny 

Počet 
hodín 

Popis pracovnej činnosti  

Od  Do    

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

31         

Spolu         

     
Dátum predloženia 
pracovného výkazu:  
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Príloha č. 2 Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu objednávky  

 

Zákazník: 

Projekt/Zmluva/objednávka: 

Predmet dodania: 

Referenčný dokument: 

Miesto dodania: 

Dátum: 

Meno preberajúceho: 

 

Predmet dodania bol:  

- 

- 

. 

 

Prehlásenie: Obe strany potvrdzujú dodanie horeuvedených IT služieb a výstupov bez 
výhrad v dohodnutom rozsahu podľa zmluvy. 

Za Objednávateľa: 

Meno: 

Podpis: 

Dátum: 

 

Za Dodávateľa: 

Meno: 

Podpis: 

Dátum: 
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