
RÁMCOVÁ DOHODA
uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 185/2015 Z. z. Z. z. Autorský zákon (ďalej len „dohoda“)

medzi

Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Sídlo
Zastúpený
IČO
Bank. spoj.
Číslo účtu 
Fakturačná adresa

Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Lenka Wittenbergerová - prezidentka finančnej správy
42 499 500
Štátna pokladnica
SK14 8180 000 0070 0043 7837
Mierová 23,81511 Bratislava

(ďalej len „Objednávateľ)

Zhotoviteľ ALISON Slovakia s.r.o.

Šidlo
Zastúpený 
IČO 
IČ DPH 
Bank.spoj. 
Čislo účtu 
Registrácia

Tomášikova ulica 12735/64, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Ing. Andrej Žucha, konateľ
35 792141
SK2020234425
Tatra banka, a.s.
SK261100 0000 0029 4105 4392
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 80854/B

Kontaktná
a zodpovedná osoba: Ing. Andrej Žucha, generálny riaditeľ a konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ)
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1. PREAMBULA

1.1. Predmet tejto dohody tvoria utajované skutočnosti až do stupňa utajenia „Dôverné“ vrátane a pri plnení predmetu dohody 
zmluvnými stranami sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane 
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o 
ochrane utajovaných skutočností“). S ohľadom na uvedené sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať všetky povinnosti, ktoré 
im z príslušných právnych predpisov vyplývajú. Ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, sa v zmysle § 1 ods. 2 písmena a) tohto zákona nepoužijú.

1.2. Objednávateľ má záujem na obstaraní plnenia v zmysle tejto dohody, a to realizácie projektu „Vybudovanie nosnej 
infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému Finančnej správy SR“ (ďalej aj „Systém“).

1.3. Zhotoviteľ prehlasuje, že:
1.3.1. je právnickou osobou riadne založenou a existujúcou podľa slovenského právneho poriadku, a
1.3.2. má záujem zhotoviť pre Objednávateľa Systém v zmysle ods. 1.2 tejto dohody.

2. ÚČEL DOHODY

2.1. Účelom tejto dohody je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán a vytvorenie právneho základu pre riadne dodanie 
plnení podľa tejto dohody Zhotovitefom pre Objednávateľa, a to v súlade s potrebami a požiadavkami Objednávateľa v 
tejto dohode uvedenými.

3. PREDMET DOHODY

3.1. Predmetom tejto dohody je záväzok Zhotoviteľa dodať tovary a poskytnúť služby (ďalej len „predmet dohody") v rámci 
realizácie dodávky Systému. Predmet dohody je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 1 dohody, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú 
súčasť. Dohoda zároveň upravuje podmienky plnenia predmetu dohody a práva a povinnosti strán dohody.

3.2. Predmetom tejto dohody je záväzok Objednávateľa v súlade s touto dohodou za poskytnuté plnenia zaplatiť Zhotoviteľovi 
cenu dohodnutú v tejto dohode.

3.3. Predmet dohody sa bude plniť za podmienok stanovených v tejto dohode na základe objednávok podľa článku 5 dohody 
(ďalej len „Objednávka“), ktoré bude Objednávateľ doručovať podľa svojich aktuálnych potrieb. V jednotlivých 
Objednávkach sa urči konkrétny rozsah plnenia, spôsob, forma a cena predmetu dohody podľa príslušnej Objednávky.

3.4. Celkový rozsah realizovaného predmetu dohody bude závisieť od finančných možností a potrieb Objednávateľa.
3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s touto dohodou a na základe objednávok plniť predmet dohody.
3.6. Zhotoviteľ je v súlade s touto dohodou povinný poskytovať predmet dohody s náležitou odbornou starostlivosťou v 

dohodnutej kvalite a termínoch stanovených v tejto dohode, v harmonograme schválenom Riadiacim výborom oboch 
zmluvných strán, prípadne v Objednávkach a na základe tejto Dohody.

3.7. Zhotoviteľ je povinný dbať na skutočnosť, že predmet dohody ako celok bude utajovanou skutočnosťou až do stupňa 
utajenia „Dôverné“ vrátane. Na manipuláciu so všetkými skutočnosťami, ktoré tvoria predmet utajenia a súvisia s 
predmetom dohody sa použijú ustanovenia Zákona o ochrane utajovaných skutočností, ako aj osobitnej dohody o 
manipulácii s utajovanými skutočnosťami uzatvorenej medzi stranami, tzn. Zmluvy o vytváraní a postupovaní utajovaných 
skutočností. Týmto odsekom nie je dotknutý fakt, že niektoré časti predmetu dohody môžu byť samostatne klasifikované 
aj na iný, resp. nižši, stupeň utajenia ako stupeň utajenia „Dôverné“ alebo aj nemusia byť klasifikované ako utajovaná 
skutočnosť.

3.8. Objednávateľ sa tiež zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť potrebnú pre riadne a včasné plnenie záväzkov 
Zhotoviteľa podľa tejto dohody, a to minimálne v rozsahu definovanom v tejto dohode.

4. MIESTO A DOBA VYKONANIA PREDMETU DOHODY

4.1. Miestom vykonania (dodania) predmetu dohody je sídlo Objednávateľa, ak nie je v tejto dohode stanovené alebo 
zmluvnými stranami dohodnuté inak.

4.2. Realizácia predmetu dohody Zhotovitefom a poskytovanie súčinnosti Objednávateľom začne a bude pokračovať podľa 
harmonogramu plnenia tvoriaceho Prílohu č. 1 tejto dohody (ďalej len „Harmonogram plnenia“), ak sa zmluvné strany 
v Objednávke nedohodnú inak. Pokiaľ v Harmonograme plnenia nie je určený termín začatia konkrétneho plnenia podľa 
tejto dohody, bude tento termin stanovený na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru projektu v súlade s touto dohodou.

4.3. Dodržanie zmluvných lehôt a termínov realizácie predmetu dohody zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadnej a včasnej 
súčinnosti Objednávateľa podľa tejto dohody. O dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím dohodnutej súčinnosti sa 
primerane predlžujú dohodnuté termíny plnenia predmetu dohody Zhotoviteľom. Uvedené sa vzťahuje aj na omeškanie 
spôsobené treťou osobou, ktorá má na základe dohody s Objednávateľom akýkoľvek vplyv na riadne vykonania predmetu 
dohody Zhotoviteľom.

4.4. Harmonogram plnenia vypracuje Zhotoviteľ a predloží ho Obstarávatefovi na odsúhlasenie.
■Dôverné
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5. SPÔSOB ZHOTOVENIA PREDMETU DOHODY

5.1. Zhotovitef bude pri plnení svojich zmluvných povinností postupovať s odbornou starostlivosťou, v súlade s platnou 
legislatívou Slovenskej republiky a v prípade financovania predmetu plnenia z prostriedkov Európskej únie alebo iných 
finančných mechanizmov aj v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva o 
poskytnutí NFP") a všetkými právnymi dokumentmi a Inými záväznými pokynmi, na ktoré zmluva o poskytnutí NFP 
odkazuje a inými strategickými dokumentmi, ktoré mu Objednávateľ preukázateľne poskytne.

5.2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu dohody a povinnosti definovaných v tejto dohode , ktoré má 
Zhotoviteľ voči nemu. Ak zisti, že Zhotoviteľ plní predmet dohody v rozpore so svojimi povinnosťami alebo príslušnými 
platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil 
vady vzniknuté vadným plnením a predmet dohody plnil riadnym spôsobom. Ak tak Zhotoviteľ neurobí ani v primeranej 
lehote mu na to poskytnutej, považuje sa takéto konanie Zhotoviteľa za podstatné porušenie dohody , pri ktorom je 
Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto dohody.

5.3. Opakované, t. j. najmenej trikrát, nesplnenie predmetu dohody v lehote určenej dohodou zmluvných strán, sa považuje 
za podstatné porušenie dohody, pri ktorom je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto dohody.

5.4. Dohoda sa bude realizovať na základe Objednávok, avšak maximálne do vyčerpania sumy uvedenej v bode 9.1 dohody. 
Počet a obsah Objednávok bude určený podľa dohody medzi Objednávateľmi a Zhotovitefom. Žiadna Objednávka nesmie 
byť v rozpore s dohodou, vrátane jej príloh.

5.5. Objednávateľ doručí Objednávku Zhotoviteľovi, ktorá bude obsahovať najmä presné určenie časti predmetu dohody, cenu, 
záručné podmienky, práva a povinnosti strán dohody a navrhovanú lehotu plnenia podľa podmienok dohody.

5.6. Zhotoviteľ je povinný akceptovať Objednávku v lehote 30 dní od preukázateľného doručenia (najmä písomnou formou 
prostredníctvom poštového doručenia, osobne) písomnej Objednávky Zhotoviteľovi, ak sa strany dohody nedohodnú inak, 
alebo ak v samotnej Objednávke nie je uvedená iná lehota na jej akceptáciu.

5.7. Ak Zhotoviteľ bezdôvodne odmietne akceptovať Objednávku, ide o podstatné porušenie zmluvných podmienok, pri ktorom 
môže Objednávateľ odstúpiť od dohody.

6. ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU DOHODY

6.1. Odovzdanie a prevzatie predmetu dohody sa uskutočni po častiach a spôsobom špecifikovaným v tomto čl. 6 dohody.
6.2. Technické vybavenie bude dodané v lehote stanovenej v Harmonograme plnenia. Zhotoviteľ je oprávnený dodať podľa 

svojho uváženia technické vybavenie (jeho časť) do miesta dodania i pred zmluvne dohodnutým termínom, pričom 
Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie takejto dodávky. Technické vybavenie bude Zhotoviteľom dodané 
Objednávateľovi riadne zabalené v štandardnom balení a podľa podmienok tejto dohody. Softvér bude dodaný na médiách 
alebo v rámci hardvéru, ktorého je súčasťou (napr. operačné programy a pod.) prípadne ako licenčný kľúč. Zhotoviteľ 
vyzve Objednávateľa dohodnutým spôsobom aspoň tri (3) dni pred plánovaným termínom dodávky technického vybavenia 
na jeho prevzatie. Objednávateľ je povinný prevziať technické vybavenie na základe takejto výzvy Zhotoviteľa. Odovzdanie 
a prevzatie príslušného hardvéru, softvéru a súvisiacej dokumentácie bude potvrdené podpisom dodacích listov 
Objednávateľom. V prípade neposkytnutia súčinnosti Objednávateľa pri dodaní a prevzatí technického vybavenia sa 
považuje dodávka technického vybavenia za riadne dodanú Zhotovitefom a prevzatú Objednávateľom dodaním 
technického vybavenia do skladu, a zaslaním dodacieho listu k danej dodávke na adresu sídla Objednávateľa uvedené v 
tejto dohode. Dodaním predmetného hardvéru a s ním súvisiacej dokumentácie, dodávkou príslušných médií so softvérom 
a s ním súvisiacej dokumentácie alebo licenčného kľúča, pripadne dodávkou hardvéru, ktorého je softvér súčasťou, a s 
ním súvisiacej dokumentácie budú daný hardvér, softvér a súvisiaca dokumentácia považované za riadne odovzdané a 
prevzaté a akceptované Objednávateľom, čím bude záväzok Zhotoviteľa dodať príslušné technické vybavenie považovaný 
za splnený.

6.3. Každá dokumentácia vyhotovená Zhotovitefom pre jednotlivé časti predmetu dohody, sa považuje za riadne odovzdanú a 
akceptovanú Objednávateľom, pokiaľ je táto vyhotovená a dodaná Objednávateľovi v súlade s touto dohodou a 
Objednávateľ ani do dvoch (2) týždňov po jej prevzatí na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu nevznesie 
písomne k tejto prevzatej dokumentácii žiadne pripomienky.

6.4. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť akceptáciu dokumentácie danej časti predmetu dohody, iba ak je vyhotovená v 
rozpore s touto dohodou , a to písomným oznámením, doručeným Zhotoviteľovi do dvoch (2) týždňov odo dňa doručenia 
dokumentácie Objednávateľovi. V takomto oznámení uvedie Objednávateľ konkrétne pripomienky k predloženej 
dokumentácii. Ak v tejto lehote Objednávateľ nedoručí Zhotoviteľovi žiadne pripomienky, má sa za to, že k predloženej 
dokumentácii danej časti predmetu dohody nemá žiadne pripomienky, a že dokumentácia boli vytvorené riadne v súlade 
s touto dohodou a príslušnými právnymi predpismi.

6.5. Zhotoviteľom vykonané plnenia budú akceptované Objednávateľom vždy po realizácii príslušnej časti predmetu dohody, 
a to za nasledujúcich podmienok:
6.5.1. Cieľom akceptačných procedúr je overenie, že príslušná časť predmetu dohody je vykonaná Zhotoviteľom v 

súlade s touto dohodou formou akceptačných kritérií. Akceptačné procedúry budú vykonané v termínoch

Dôverné
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uvedených v Harmonograme plnenia, prípadne v termínoch stanovených Riadiacim výborom projektu podľa tejto 
dohody. Ak nebudú termíny vykonania akceptačnej procedúry určené postupom podľa predchádzajúcej vety do 
doby, keď bude Zhotoviteľ pripravený odovzdať časť predmetu dohody k vykonaniu akceptačnej procedúry, je 
Zhotoviteľ oprávnený určiť termín akceptačnej procedúry vo svojom písomnom oznámení zaslanom 
Objednávateľovi najmenej jeden (1) týždeň pred ním stanoveným začiatkom výkonu príslušnej akceptačnej 
procedúry. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť Objednávateľovi prevziať časti predmetu dohody, ktoré boli 
akceptované, a to najneskôr nasledujúci deň po dni ich akceptácie.

6.5.2. Špecifikácia akceptačných testov pre príslušnú časť predmetu dohody vypracovaná Zhotoviteľom osobitne.
6.5.3. Akceptačné testy sa uskutočnia bezodkladne v deň, kedy Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi príslušnú časť 

predmetu dohody k vykonaniu akceptačnej procedúry, ak nie je rozhodnutím Riadiaceho výboru projektu 
dohodnutá iná lehota. Objednávateľ je povinný zabezpečiť účasť svojich poverených pracovníkov v dohodnutých 
termínoch a na dohodnutých miestach na vykonanie príslušných akceptačných testov.

6.5.4. Ak v rámci akceptačných testov dôjde k splneniu akceptačných kritérií, považuje sa príslušná časť predmetu 
dohody za akceptovanú a Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne po vykonaní akceptačných testov ju prevziať 
a podpísať príslušný akceptačný protokol. Ak sa v rámci akceptačných testov zistí, že neboli splnené akceptačné 
kritériá, sú Zhotoviteľ a zástupca Objednávateľa povinní o tom informovať Riadiaci výbor projektu do piatich (5) 
dní od termínu ukončenia akceptačných testov, ak nie je rozhodnutím Riadiaceho výboru projektu stanovená iná 
lehota. Zhotoviteľ je povinný zistené odchýlky od akceptačných kritérií v dohodnutej lehote odstrániť a predložiť 
časť predmetu dohody k novým akceptačným testom, pričom ak k nesplneniu akceptačných kritérií dôjde z 
dôvodov výlučne na strane Zhotoviteľa, ponesie primerane a účelne vynaložené náklady zmluvných strán na 
opakované vykonanie akceptačných testov Zhotoviteľ. Ustanovenie prvej a druhej vety tohto odseku sa pre 
potreby nových akceptačných testov použije obdobne.

6.5.5. Ak Objednávateľ neprevezme akceptovanú časť predmetu dohody a nepodpíše príslušný akceptačný protokol v 
termíne podľa predchádzajúceho odseku a ani nenamietne v stanovenej lehote Zhotovitefovi odchýlky od 
akceptačných kritérií, považuje sa príslušná časť predmetu dohody za Zhotoviteľom riadne vykonanú a 
odovzdanú, Objednávateľom akceptovanú a prevzatú, a príslušný akceptačný protokol danej časti D predmetu 
dohody diela za platný a zmluvnými stranami podpísaný piatym (5.) dňom po dokončení akceptačných testov.

6.5.6. Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia tohto článku zmluvné strany budú považovať akúkoľvek časť 
predmetu dohody za akceptovanú a prevzatú Objednávateľom podľa tejto dohody, ak:

6.5.6.1. bola Objednávateľom použitá inak ako na účely akceptačných procedúr pred jej prevzatím, alebo
6.5.6.2. z dôvodov na strane Objednávateľa nie je možné jej akceptáciu vykonať v stanovených termínoch.

6.5.7. Ak z dôvodov mimo dosahu zmluvných strán nie je možné akceptáciu vykonať v stanovených termínoch alebo ju 
nie je možné vykonať spôsobom podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku, rozhodne o vykonaní 
akceptácie Riadiaci výbor projektu.

6.6. Predmet dohody ako celok sa považuje za riadne vykonané akceptáciou poslednej časti predmetu dohody
Objednávateľom.

7. ZMENY ZMLUVY

7.1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená písomne navrhnúť druhej zmluvnej strane zmeny predmetu tejto dohody alebo 
jeho časti pred jeho dokončením, prípadne zmeny spojené s predmetom tejto dohody, týkajúce sa odovzdania a prevzatia 
predmetu dohody podľa čl. 6 tejto dohody. Žiadna zo zmluvných strán však nie je povinná navrhovanú zmenu akceptovať, 
pokiaľ nie je v tejto dohode uvedené inak.

7.2. Zhotoviteľ sa na písomnú výzvu Objednávateľa zaväzuje vyhodnotiť dôsledky Objednávateľom navrhnutých zmien 
predmetu tejto dohody alebo jeho časti, ktoré budú zahŕňať hodnotenie dopadov týchto zmien na cenu a rozsah predmetu 
tejto dohody, dohodnuté termíny plnenia a rozsah potrebnej súčinnosti Objednávateľa.

8. ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

8.1 Zhotoviteľ poskytuje záruku, že predmet dohody resp. jednotlivé časti predmetu dohody majú ku dňu odovzdania príslušnej 
časti predmetu dohody funkčné vlastnosti uvedené v tejto dohode.

8.2. Pokiaľ výrobcovia jednotlivých súčastí predmetu dohody neposkytujú kratšiu záruku, Zhotoviteľ poskytuje záruku v rozsahu 
dvadsaťštyri (24) mesiacov, pričom záručná doba plynie jednotlivo odo dňa odovzdania príslušnej časti predmetu dohody 
Objednávateľovi, za podmienky splnenia podmienok poskytovania podpory a údržby stanovených príslušnými výrobcami.

8.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré boli zistené pri prevzatí časti predmetu dohody Objednávateľom, ako aj za vady, 
ktoré vznikli na predmete dohody resp. jeho časti v záručnej dobe podľa tohto článku.

8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po dobu trvania záruky zabezpečí vlastnými kapacitami bezplatné odstránenie všetkých vád, 
ktoré spadajú pod záruku. Objednávateľ je povinný vady predmetu dohody písomne oznámiť Zhotoviteľoví bezodkladne, 
najneskôr do desiatich pracovných (10) dní odo dňa ich zistenia, inak jeho právo zo zodpovednosti za vady zaniká.

-Dôverné-
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Zhotoviteľ prešetrí oznámenú vadu predmetu dohody a v prípade, že sa na ňu vzťahuje záruka, túto vadu bez zbytočného 
odkladu odstráni. Objednávateľ mu na to, najmä za účelom odhalenia príčiny vady, poskytne potrebnú súčinnosť.

8.5. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za vady predmetu dohody vzniknuté z dôvodov na strane Objednávateľa alebo tretich 
osôb, ani v prípade, že Objednávateľ nevykonával stanoveným postupom údržbu predmetu dohody, nepoužíval všetky 
súčasti plnení dodané Zhotoviteľom, užival predmet dohody napriek existencii vady, prípadne keď bol Zhotoviteľom 
upozornený na nutnosť prerušenia užívania predmetu dohody, alebo do predmetu dohody zasiahol bez predchádzajúceho 
súhlasu Zhotoviteľa s takýmto konkrétnym zásahom.

8.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu dohody, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov pripadne veci 
poskytnutých mu Objednávateľom. Zhotoviteľ nezodpovedá za chybnú alebo neplnohodnotnú funkčnosť predmetu dohody 
resp. jeho častí, pokiaľ je táto spôsobená vplyvmi mimo predmet dohody resp. jeho časti, napr. inými zariadeniami, 
napájacou sústavou, a pod.

8.7. Objednávateľ sa za účelom plynulého odstraňovania prípadných vád predmetu dohody zaväzuje:
8.7.1. zabezpečiť Zhotoviteľovi prístup k predmetu dohody resp. jeho časti pri vykonávaní pravidelných prehliadok 

spojených s údržbou a rovnako v prípade servisných zásahov,
8.7.2. poskytnúť a zabezpečiť potrebnú súčinnosť, vrátane súčinnosti svojich pracovníkov a tretích osôb v potrebnom 

čase a rozsahu,
8.7.3. dodržiavať všetky podmienky záruky podľa tejto dohody a dokumentácie.

9. CENA A  PLATOBNÉ PODMIENKY

9.1. Cena za predmetu dohody je v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 
vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v zneni neskorších predpisov a ponukou Zhotoviteľa:

9.1.1. Cena bez DPH: 42 691 803,31 € eur (slovom štyridsaťdvamiliónovšestodeväťdesiatjedentisícosemstotri eur a 
tridsaťjeden eurocentov),

9.1.2. DPH 20%: 8 538 360,66 € eur (slovom osemmiliónovpäľstotridsaťosemtisictristošeťdesiat eur a šeťdesiatšesť 
eurocentov),

9.1.3. Cena spolu s DPH: 51 230 163,97 € eur (slovom päťdesiatjedenmiliónovdvestotridsaťtisícstošeťdesiattri eur 
a deväťdesiatsedem eurocentov).

9.2. Bližšia špecifikácia ceny predmetu dohody podľa predchádzajúceho bodu tohto článku je uvedená v Prílohe č. 1, Prilohe 
č. 2 a Prilohe č. 8 tejto dohody.

9.3. V cene podľa ods. 9.1 dohody sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením záväzku Zhotoviteľa podľa tejto dohody.
9.4. Podkladom na vystavenie faktúr Zhotoviteľa bude podľa povahy poskytnutého plnenia príslušný akceptačný protokol, 

dodací list, výkaz služieb alebo iný dokument preukazujúci jeho dodanie a prevzatie.
9.5. Dodací list obsahujúci súpis konkrétneho dodaného tovaru a výkaz poskytnutých služieb Zhotoviteľom sú utajovanými 

skutočnosťami podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností). Predmetné podklady budú tvoriť utajovanú prílohu 
stupňa utajenia Dôverné k príslušnej faktúre.

9.6. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu po častiach na základe čiastkových faktúr vystavených Zhotoviteľom v súlade s 
touto dohodou. Zhotoviteľ je povinný predmet plnenia vyúčtovať overiteľným spôsobom. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť 
Objednávateľovi faktúru vždy potom, čo jednotlivá časť plnenia podľa tejto dohody bude Zhotoviteľom v zmysle tejto 
dohody odovzdaná.

9.7. Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi.
9.8. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, vrátane 

nasledovných údajov:
9.8.1. presný názov a adresa sídla oboch zmluvných strán,
9.8.2. identifikačné číslo oboch zmluvných strán,
9.8.3. identifikačné číslo pre DPH Zhotoviteľa, ak je platcom DPH,
9.8.4. bankové spojenie a číslo účtu Zhotoviteľa,
9.8.5. fakturovaná cena s DPH a bez DPH, ak je Zhotoviteľ platcom DPH,
9.8.6. sadzba DPH a suma DPH, aj je Zhotoviteľ platcom DPH,
9.8.7. označenie plnenia,
9.8.8. čislo zmluvy,
9.8.9. číslo faktúry a dátum vyhotovenia faktúry,
9.8.10. odtlačok pečiatky Zhotoviteľa a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa.

9.9. Ak faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti podľa ods. 9.8, Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť 
Zhotoviteľovi v lehote 10 pracovných dni od jej preukázateľného doručenia s uvedením konkrétnych dôvodov jej 
odmietnutia, pričom nová lehota splatnosti (60 kalendárnych dní) začne plynúť dňom preukázateľného doručenia 
opravenej faktúry spĺňajúcej všetky náležitosti. Ak Objednávateľ vráti faktúru neoprávnene, po stanovenej lehote alebo 
bez uvedenia dôvodov na jej vrátenie, lehota splatnosti faktúry sa neprerušuje.

9.10. Platby Objednávateľa Zhotoviteľovi budú realizované výlučne prevodným príkazom na číslo účtu Zhotoviteľa uvedeného 
v dohode. Za deň úhrady platby sa považuje deň pripísania platby na účet Zhotoviteľa.

JjAWÄjŕrtÄ
lA /V v ím  lÄJ
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10. VLASTNÍCKE PRÁVO A UŽÍVACIE PRÁVO

10.1. Ak táto dohoda ďalej neuvádza inak, nebezpečenstvo škody na poskytnutých plneniach a právo takéto plnenia užívať v 
súlade s touto dohodou prechádza na Objednávateľa dňom dodania. Vlastnícke právo k veciam dodaným Objednávateľovi 
v zmysle tejto dohody nadobúda Objednávateľ dňom uhradenia príslušnej časti ceny predmetných plnení Zhotoviteľovi.

10.2. Zhotoviteľ bez výhrad súhlasí s licenčnou zmluvou „Verejná licencia Európskej únie (EUPL)". Predmetná licenčná zmluva 
je Prílohou č. 7 tejto dohody a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, kedy nebude 
vhodné alebo možné použiť podmienky EUPL, alebo ak sa tak dohodnú alebo ak to vyplýva z Prílohy č. 1 tejto dohody, 
poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi k príslušným plneniam predmetu dohody nasledovnú licenciu:
10.2.1. výhradnú licenciu na používanie dodaného plnenia, pričom táto výhradná licencia sa vzťahuje na najmä, avšak 

nie len, na všetky architektonické a dizajnové návrhy tohto plnenia, všetky prispôsobenia, konfiguračné práce, 
úpravy a zmeny, skripty a softvérové doplnky ako aj ďalšie súčasti tohto plnenia vytvorené pre komponenty 
špeciálne určené na podmienky prostredí Objednávateľa, ktorých autorom je Zhotoviteľ,

10.2.2. táto výhradná licencia je v neobmedzenom rozsahu (bez vecného, kvantitatívneho alebo teritoriálneho 
ohraničenia), na celú dobu trvania autorských majetkových práv, na všetky spôsoby použitia, úkony a práva, ktoré 
definuje autorský zákon, vrátane práva na udeľovanie sublicencie a súhlas autora na všetky úkony, na ktoré sa 
súhlas autora vyžaduje,

10.2.3. táto výhradná licencia umožní použitie plnenia všetkými spôsobmi použitia známymi v čase uzatvorenia dohody, 
najmä (nie však výlučne): použitie plnenia, spracovanie plnenia, spojenie plnenia s iným dielom, zaradenie 
plnenia do databázy, vyhotovenie rozmnoženiny plnenia, verejné rozširovanie originálu plnenia alebo 
rozmnoženiny plnenia prevodom vlastníckeho práva, vypožičaním či nájmom, uvedením plnenia na verejnosti 
verejným vystavením originálu plnenia alebo rozmnoženiny plnenia, verejným vykonaním plnenia, verejným 
prenosom plnenia,

10.2.4. táto výhradná licencia umožní udelenie sublicencie v rozsahu udelenej licencie alebo jej časti bez nutnosti 
informovať Zhotoviteľa,

10.2.5. táto výhradná licencia sa bude primerane vzťahovať aj na prípadné deriváty plnenia vrátane ich rozmnoženín,
10.2.6. súčasťou tejto výhradnej licencie bude prevod všetkých majetkových práv.

10.3. Zhotoviteľ zaručí, že plnenie nebude zaťažené autorskými právami tretích osôb, ktoré by bránili použitiu v zmysle udelenej 
licencie.

10:4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú podieľať na plnení predmetu 
dohody tak, aby si tieto tretie osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi žiadne nároky vyplývajúce im z 
osobnostných, priemyselných či iných obdobných práv v súvislosti s riadnym plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa dohody.

10.5. Ak bude v rámci plnenia dohody Objednávateľovi poskytnuté autorské dielo tretej osoby (predovšetkým štandardný 
softvér), prípadne štandardný softvér Zhotoviteľa, podmienky použitia príslušného softvéru sa budú riadiť štandardnými 
podmienkami stanovenými výrobcom príslušného softvéru pre daný softvérový produkt ku dňu poskytnutia licencie 
Objednávateľovi, pričom Objednávateľ sa zaväzuje vysloviť súhlas s príslušnými licenčnými podmienkami a používať 
softvér v súlade s nimi. Zmluvné strany vyhlasujú, že štandardné licenčné podmienky k štandardným softvérovým 
produktom uvedeným v Prílohe č. 1 a 2 tejto dohody platné ku dňu uzatvorenia tejto dohody sú im známe, pričom ak do 
doby poskytnutia licencie Objednávateľovi dôjde k zmene štandardných licenčných podmienok stanovených výrobcom pre 
daný softvérový produkt, budú pre príslušný štandardný softvérový produkt použité tieto licenčné podmienky. Ak je v 
Prílohe č. 1 a 2 tejto dohody stanovený množstevný rozsah poskytovanej licencie k štandardnému softvéru, uplatni sa 
tento množstevný rozsah, inak Zhotoviteľ poskytne/zaistí poskytnutie licenčných oprávnení v rozsahu potrebnom pre 
naplnenie účelu poskytnutia danej licencie s ohľadom na účel tejto dohody.

10.6. Po ukončení alebo zrušení licencie poskytnutej na základe tejto dohody (napr. niektorým z výrobcov softvéru v prípade ak 
Objednávateľ poruší licenčné podmienky) Objednávateľ zničí a písomne potvrdí zničenie Zhotoviteľovi, alebo vráti 
Zhotoviteľovi všetky originály a rozmnoženiny autorských diel a dokumentácie, ku ktorým bola licencia zrušená alebo 
ukončená.

11. NÁHRADA ŠKODY

11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas celej doby platnosti a účinnosti dohody bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti 
za škodu spôsobenú v súvislosti s plnením dohody v sume minimálne 500.000,- EUR.

11.2. Každá zo zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v rámci právnych predpisov platných v Slovenskej 
republike a tejto dohody. Obe zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie k predchádzaniu škôd a k minimalizácii 
vzniknutých škôd.

11.3. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za škodu a nie je ani v omeškaní, pokiaľ k tomu došlo v dôsledku omeškania s 
plnením záväzku druhej zmluvnej strany alebo ak k tomu došlo v dôsledku vecne nesprávneho alebo inak vadného zadania

Dôverné
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od druhej strany alebo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť (§ 374 Obchodného zákonníka). Predchádzajúca 
veta sa nepoužije vo vzťahu k platobnej povinnosti Objednávateľa.

11.4. Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť písomne listom druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté 
okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto dohody. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť 
maximálne úsilie k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť.

11.5. V prípade omeškania s plnenim predmetu dohody zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z 
tej časti predmetu dohody, s dodaním ktorej je Zhotoviteľ v omeškaní podľa tejto dohody, a to za každý začatý deň 
omeškania.

11.6. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovl úrok z omeškania podľa § 369a 
Obchodného zákonníka za každý začatý deň omeškania z fakturovanej sumy podľa tejto dohody.

11.7. Zaplatením sankcii podlá tejto dohody nie je dotknutý nárok na náhradu spôsobenej škody, ktorú je dotknutá strana dohody 
oprávnená vymáhať samostatne vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.

001/2G20_ASK-1/D

12. OPRÁVNENÉ OSOBY

12.1. Oprávnené osoby, ktoré budú zastupovať Zmluvnú stranu v zmluvných, obchodných a ďalších záležitostiach súvisiacich s 
plnením tejto dohody, sú uvedené v Prílohe č. 5 tejto dohody. Zmluvné strany z týchto oprávnených osôb zriaďujú Riadiaci 
výbor realizácie projektu, ktorý je oprávnený rozhodovať o technických záležitostiach súvisiacich s plnením tejto dohody, 
ktorý je ďalej oprávnený vyhotovovať a podpisovať akceptačné protokoly, upravovať Harmonogram plnenia a vykonávať 
ďalšie právomoci v rámci tejto dohody (ďalej len „Riadiaci výbor projektu“). Zmluvné strany sa dohodli, že uznesenia 
Riadiaceho výboru projektu sa považujú za záväznú dohodu zmluvných strán.

12.2. Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť svoje oprávnené osoby jednostranne, sú však povinné na takúto zmenu druhú 
Zmluvnú stranu písomne upozorniť. Splnomocnený zástupca oprávnenej osoby musí byť splnomocnený písomne s 
uvedením rozsahu splnomocnenia.

13. MLČANLIVOSŤ

13.1. Zmluvné strany sú povinné zachovať mlčanlivosť vo vzťahu ku všetkým informáciám uvedeným v dohode, resp. na jej 
základe získaných a poskytnutých počas plnenia predmetu dohody, a to aj po skončení tohto zmluvného záväzku. 
Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na také informácie, u ktorých bolo preukázané, že sú alebo sa stali známymi bez 
zavinenia zmluvnej strany ani na informácie, ktoré má Objednávateľ povinnosť zverejniť v zmysle platných a účinných 
právnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po nadobudnutí účinnosti dohody 
oboznámiť a následne zabezpečiť od svojich pracovníkov, ktorí plnia predmet dohody, formou podpísania vyhlásenia o 
mlčanlivosti zo strany príslušného pracovníka, dodržanie povinnosti mlčanlivosti vo vzťahu ku všetkým informáciám 
uvedeným v dohode, resp. na jej základe získaných a poskytnutých počas plnenia predmetu dohody, a to aj po skončení 
ich pracovnoprávneho alebo obdobného právneho vzťahu.

13.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že informácie a materiály týkajúce sa predmetu dohody, na ktoré sa vzťahuje povinnosť 
mlčanlivosti podľa ods. 13.1 tejto dohody, nebude poskytovať tretej strane, a to ani po skončení platnosti tejto dohody.

13.3. Ak Zhotoviteľ neoprávnene nakladá s informáciami, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti podľa ods. 13.1 tejto 
dohody alebo nakladá s informáciami poskytnutými Objednávateľom spôsobom, ktorý je v rozpore so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, ide o podstatné porušenie zmluvných podmienok a Objednávateľ je oprávnený odstúpiť 
od tejto dohody.

13.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje po skončení zmluvného záväzku vrátiť Objednávateľovi všetky Objednávateľom poskytnuté 
informácie a materiály týkajúce sa predmetu dohody alebo tieto podľa rozhodnutia Objednávateľa vymazať alebo iným 
spôsobom zničiť. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na vyhotovené kópie. Táto povinnosť sa nevzťahuje na materiály a 
informácie, o ktorých sa tak zmluvné strany dohodnú.

13.5. Pri plneni predmetu dohody je Zhotoviteľ povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2004 Z. z. a ustanovenia 
všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie.

13.6. Zhotoviteľ pri plnení predmetu dohody zabezpečí dodržiavanie povinností v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo strany svojich pracovníkov 
ako aj tretích osôb, ktoré v rámci plnenia predmetu dohody prídu do styku s osobnými údajmi u Objednávateľa.

13.7. Zhotoviteľ je povinný, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s plnením predmetu dohody oprávnenými osobami, ktorými sú:
13.7.1. Úrad vlády Slovenskej republiky a nim poverené osoby,
13.7.2. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
13.7.3. orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
13.7.4. splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
13.7.5. osoby prizvané orgánmi uvedenými v ods. 13.7.1 až 13.7.4 v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky a Európskej únie,
— \------------
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a poskytnúť oprávneným osobám uvedeným v ods. 13.7.1 až 13.7.5 všetku potrebnú súčinnosť.
13.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly príslušným kontrolným orgánom a vytvoriť podmienky pre jej 

výkon v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky (najmä zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Na právne vzťahy založené touto 
dohodou sa vzťahuje aj zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a Zhotoviteľ ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly bude riadne plniť 
povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje podrobiť sa výkonu kontroly aj povereným 
zamestnancom Objednávateľa. Oprávnení poverení zamestnanci Objednávateľa vykonávajú priebežné kontroly počas 
trvania realizácie predmetu plnenia podľa dohody a majú prístup ku všetkým obchodným dokumentom Zhotoviteľa, ktoré 
súvisia s výdavkami na realizáciu projektu a s plnením povinnosti podľa dohody.

14. SÚČINNOSŤ A  VZÁJOMNÁ KOMUNIKÁCIA

14.1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre riadne plnenie svojich 
záväzkov. Zmluvné strany sú povinné informovať ostatné strany o všetkých skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť 
dôležité pre riadne plnenie tejto dohody.

14.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi všetky potrebné technické informácie a podklady a poskytnúť mu 
potrebnú súčinnosť v takom rozsahu, aby získal všetky informácie a podklady potrebné na riadne splnenie všetkých svojich 
záväzkov a umožnili Zhotoviteľovi splniť všetky záväzky vyplývajúce z tejto dohody. Objednávateľ je povinný zabezpečiť 
všetky podmienky na riadnu realizáciu predmetu dohody , ak nie je touto dohodou stanovené, že konkrétne podmienky 
má zabezpečiť Zhotoviteľ. Objednávateľ zodpovedá za to, že Zhotoviteľovi odovzdané informácie a podklady sú bez 
akýchkoľvek právnych a obsahových chýb, a že sú úplné a správne.

14.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vopred oznámiť Objednávateľovi vstup na miesta a do priestorov, kam Zhotoviteľ, príp. jeho 
subdodávateľ, chce vstúpiť za účelom plnenia svojich záväzkov podľa tejto dohody. Zhotoviteľ, prip. jeho subdodávateľ, 
môže vstúpiť do príslušných priestorov až po splnení všetkých konkrétnych požiadaviek, ktoré sú potrebné na vstup do 
týchto priestorov; oznámenie o požiadavkách na vstup musí Objednávateľ doručiť Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do piatich (5) pracovných dní od kedy mu Zhotoviteľ oznámil úmysel vstupu do príslušných priestorov. 
Predĺženie lehoty plnenia na strane Zhotoviteľa z dôvodu potreby splnenia požiadaviek na vstup nebude omeškaním 
Zhotoviteľa s plnením podľa tejto dohody.

14.4. Zmluvné strany sú povinné plniť svoje záväzky vyplývajúce z tejto dohody tak, aby nedochádzalo k omeškaniu s plnením 
jednotlivých termínov a s omeškaním splatnosti jednotlivých peňažných záväzkov.

14.5. Všetka komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom oprávnených osôb, štatutárnych orgánov 
zmluvných strán alebo Ich členov, popr. nimi písomne poverených pracovníkov.

14.6. Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami, ktoré majú charakter právneho úkonu, ale od doručenia ktorých závisi 
plynutie lehoty vzťahujúce sa k tejto dohode, alebo ktoré majú byť urobené na základe tejto dohody, musia byť v písomnej 
podobe a druhej strane doručené buď osobne, alebo doporučeným listom či inou formou registrovaného poštového styku 
na adresu uvedenú na titulnej stránke tejto dohody, ak nie je stanovené alebo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak 
ďalšími ustanoveniami tejto dohody. To neplatí pre oznámenie podľa bodu 14.3 tohto článku dohody.

14.7. Oznámenia sa považujú za doručené tretí (3.) kalendárny deň po ich doručení do poštovej schránky zmluvných strán na 
adresu uvedenú v na titulnej stránke tejto dohody. V prípade, že tento deň pripadne na deň pracovného pokoja alebo 
štátny sviatok, za doručenie sa považuje prvý (1.) pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja alebo štátneho 
sviatku.

14.8. Akákoľvek komunikácia medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku. Materiály 
súvisiace s predmetom dohody budú vyhotovené v slovenskom jazyku s výnimkou technickej časti predmetu dohody, ktorá 
môže byť vyhotovená aj v anglickom jazyku.

14.9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny adresy svojho sídla budú o tejto zmene druhú zmluvnú stranu informovať 
najneskôr do troch (3) pracovných dní. V takom prípade sa doručujú písomnosti na takto zmenenú adresu zmluvnej strany.

15. SUBDODÁVATELIA

15.1 Zhotoviteľ môže časť predmetu dohody zabezpečiť prostredníctvom svojich dodávateľov (ďalej len „subdodávateľ") iba s 
predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ pred udelením písomného súhlasu preverí, či 
Zhotoviteľom navrhovaný subdodávateľ spĺňa všetky podmienky tak, ako Zhotoviteľ v súlade s touto dohodou; najmä musí 
disponovať platným potvrdením o priemyselnej bezpečnosti pre stupeň utajenia Tajné v súlade so zákonom č. 215/2004 
Z. z. Za riadne plnenie dohody v prípade plnenia zo strany subdodávateľa však zodpovedá výlučne Zhotoviteľ .

15.2. Ak Zhotoviteľ použije na časť plnenia predmetu dohody subdodávateľov, zoznam týchto subdodávateľov sa uvedie v 
Prílohe č. 6 dohody, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. Ak subdodávateľ nie je známy v okamihu podpisu dohody, doplní 
sa tento subdodávateľ do tohto zoznamu podľa dohody zmluvných strán. Každá zmena subdodávateľov sa môže 
uskutočniť iba na základe písomnej dohody zmluvných strán.

Dôverné
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15.3. V prípade, ak subdodávateľ nebude mať k dispozícii platné oprávnenia na svoju činnosť alebo platné potvrdenie o 
priemyselnej bezpečnosti, je Zhotovitef povinný uskutočniť potrebné opatrenia vo vzťahu k takémuto subdodávateľovi tak, 
aby vždy počas platnosti a trvania tejto dohody realizovali vymedzenú časť predmetu dohody len takí subdodávatelia, ktorí 
spĺňajú všetky podmienky tak, ako Zhotovíte!’ a v súlade s touto dohodou. V prípade, ak uvedené Zhotoviteľ nesplni, 
považuje sa to za podstatné porušenie dohody a Objednávateľ je oprávnený od dohody odstúpiť.

15.4. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenia vykonané subdodávateľom tak, akoby ho vykonal sám.

16. ROZHODNÉ PRÁVO A  RIEŠENIE SPOROV

16.1. Táto dohoda sa riadi Obchodným zákonníkom a ďalšími právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky.
16.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie k odstráneniu prípadných sporov vyplývajúcich z tejto dohody 

vzájomnou dohodou.
16.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto dohody, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené vecne a 

miestne príslušným súdom Slovenskej republiky.

17. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ DOHODY

17.1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a zákona d. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonnik v znení neskorších predpisov.

17.2. Táto dohoda sa uzatvára na 60 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe vzájomnej dohody môžu písomným 
dodatkom k tejto dohode predĺžiť jej trvanie maximálne o ďalších 24 mesiacov, pričom v takom prípade budú plnenia podľa 
tejto dohody a jednotlivých objednávok financované zo štátneho rozpočtu a jeho príslušných kapitol.

17.3. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od dohody v prípadoch uvedených v tejto dohode a ďalej v prípadoch, ak druhá 
zmluvná strana poruší svoje záväzky podľa tejto dohody a toto porušenie neodstráni ani v dodatoďnej primeranej lehote 
určenej písomne dotknutou zmluvnou stranou, ktorá nesmie byť kratšia ako tridsať (30) dni. Pri podstatnom porušení 
záväzku Zhotoviteľa vyplývajceho z tejto dohody je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od dohody okamžite, t. j. bez 
poskytnutia dodatoďnej primeranej lehoty na splnenie záväzku. Objednávateľ mďže od dohody odstúpiť aj z dovodu zániku 
platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpeďnosti vydaného Zhotoviteľovi podľa zákona c. 215/2004 Z. z.

17.4. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, žé Objednávateľ má právo odstúpiť od dohody, a to v prípade, kedy ešte nedošlo k 
plneniu zo dohody, ak výsledky kontroly Riadiaceho orgánu vykonávanej podľa zákona c. 357/2015 Z. z. o finanďnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona ď. 292/2014 Z. z. o 
príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
vznení neskorších predpisov neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto dohody.

17.5. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od tejto dohody z akéhokoľvek 
dôvodu zmluvné strany vylučujú použitie ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka a zánikom účinnosti tejto 
dohody z akéhokoľvek dôvodu nie je dotknuté vzájomné plnenie, ktoré bolo riadne poskytnuté a bolo už prijaté alebo mohlo 
byť prijaté pred účinnosťou odstúpenia, ako aj nároky na úhradu ceny za takéto plnenie vrátane náhrady nákladov účelne 
vynaložených Zhotoviteľom na poskytnutie plnenia pred doručením oznámenia o odstúpení od dohody, a to i plnenie 
čiastočné. Zmluvné strany zároveň potvrdzujú, že plnenia poskytnuté do momentu odstúpenia (príslušná časť resp. časti 
predmetu dohody) majú pre zmluvné strany hospodársky význam a zmluvné strany si ich nebudú vracať. Zhotoviteľ má 
tiež nárok na náhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu do momentu odstúpenia vznikli a neboli ešte fakturované. 
Odstúpenie od dohody sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením dohody a iných ustanovení, ktoré 
podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení dohody.

18. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

18.1. Akýkoľvek prevod práv a povinností vyplývajúci z tejto dohody na tretiu osobu je možný len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom druhej zmluvnej strany. Každá zmluvná strana má právo aj bezdôvodne odoprieť udeliť takýto súhlas. 
Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na prevod práv a povinností Objednávateľa na tretiu osobu, ktorá je takisto 
štátnym orgánom. Toto ustanovenie sa nepoužije na postúpenie podľa ods. 18.3 tejto dohody.

18.2. Ak je pre riadne plnenie tejto dohody potrebné uzatvoriť samostatnú zmluvu alebo urobiť iný právny úkon, zaväzujú sa 
zmluvné strany taký úkon urobiť bez zbytočného odkladu od okamihu, keď sa o potrebnosti takého úkonu dozvedia, tak, 
aby nebolo ohrozené riadne plnenie tejto dohody.

18.3. V pripade omeškania Objednávateľa so zaplatením peňažného záväzku trvajúceho dlhšie ako tridsať (30) kalendárnych 
dní je Zhotoviteľ oprávnený a Objednávateľ súhlasi s postúpením pohľadávky voči Objednávateľovi na bankovú inštitúciu 
s platnou bankovou licenciou pre územie Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

—
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18.4. Táto dohoda predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto dohody. Túto dohodu je možné meniť len 
písomnou dohodou zmluvných strán vo forme číslovaných dodatkov k tejto dohode, podpísaných oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán.

18.5. Pokiaf by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody ukázalo ako neplatné či nevymáhateľné alebo sa takým po uzavretí 
tejto dohody stalo, nespôsobí táto skutočnosť neplatnosť ani nevymáhateľnosť ostatných ustanovení tejto dohody, ak 
nevyplýva z donucujúcich ustanovení právnych predpisov inak. Zmluvné strany sa zaväzujú také neplatné či nevynútiteľné 
ustanovenie nahradiť platným a vynútiteľným ustanovením, ktoré je svojím obsahom pôvodnému neplatnému či 
nevymáhateľnému ustanoveniu najbližšie.

18.6. Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvoria tieto prílohy:

18.7. Táto dohoda je uzatvorená v štyroch (4) rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých si každá zmluvná strana ponechá dve (2) 
vyhotovenia.

18.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, s jej obsahom súhlasia, dohodu uzatvorili slobodne, vážne, bez 
nátlaku a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na dôkaz toho k nej pripájajú svoje podpisy.

Príloha č. 1 
Príloha č. 2 
Príloha č. 3 
Príloha č. 4 
Príloha č. 5 
Príloha č. 6 
Príloha č. 7 
Príloha č. 8

Špecifikácia predmetu dohody a Harmonogram plnenia
Cenník tovarov a služieb
Vzor dodacieho a záručného listu
Vzor akceptačného protokolu /výkazu poskytnutých služieb
Oprávnené osoby
Zoznam subdodávateľov
Verejná licencia Európskej únie (EUPL)
Návrh na plnenie kritérií

—
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