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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ UŽÍVANIA ELEKTRONICKÉHO AUKČNÉHO PORTÁLU WEBIZ 
uzatvorená v súlade § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.  

(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov  
 
 
 
Zmluvné strany:   
 
obchodné meno:     Webiz s.r.o. 
sídlo / adresa:         ČSA 8, 036 01  Martin 
IČO:                        36838411 
DIČ:                        2022456117 (spoločnosť Webiz s.r.o. je neplatca DPH) 
bankové spojenie:    
zapísaná:                v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19534/L 
 
štatutárny orgán:    René Pálffy, konateľ spoločnosti 
 
(ďalej len „prevádzkovateľ“)  
 
 
a 
 
 
organizácia:            Centrum vedecko-technických informácií SR 
sídlo / adresa:         Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
IČO:                        151 882 
DIČ:                    2020798395 
bankové spojenie:   7000064268 / 8180 Štátna pokladnica 
 
štatutárny orgán:    Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 
        riaditeľ 
 
                       
(ďalej len „zadávateľ“) 
 
 
 
ako účastníci tejto zmluvy, ktorí súhlasne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú 
plne spôsobilí a oprávnení k právnym úkonom, sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy za 
tohto obsahu a podmienok: 
 
 
Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o poskytnutí užívania elektronického aukčného 
portálu Webiz (ďalej len „táto zmluva“) je  ponuka prevádzkovateľa zo dňa 21.11.2011 
predložená zadávateľovi v rámci zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy o poskytnutí užívania elektronického aukčného portálu Webiz 

 
 
1. Predmetom tejto zmluvy je odplatné poskytnutie užívania elektronického aukčného portálu 

Webiz, jeho jednotlivých internetových aplikácií (e-aukcie, e-tendra, e-dotazníka) pre potreby 
on-line obstarávacích aktivít zadávateľa v neobmedzenom rozsahu.  
 

2. Bližší popis poskytovanej služby podľa čl. I. bod 1. tejto zmluvy je uvedený v prílohe č. 1 k tejto 
zmluve – Všeobecné obchodné podmienky pre prácu v aukčnom portáli Webiz, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú časť tejto zmluvy. 
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3. Internetová adresa aukčného portálu určeného pre užívateľa – organizáciu Centrum vedecko-
technických informácií SR je: www.webiz.sk. Prístupové mená a heslá do systému budú 
zaslané zadávateľovi prostredníctvom e-mailu. 

 
 

Článok II. 
Záväzky zmluvných strán 

 
 
1. Prevádzkovateľ a zadávateľ sa zaväzujú, že budú dodržiavať všetky povinnosti im vyplývajúce 

zo Všeobecných obchodných podmienok pre prácu v aukčnom portáli Webiz, ktoré tvoria 
neoddeliteľnú časť tejto zmluvy (príloha č. 1 k tejto zmluve). 

 
2. Prevádzkovateľ a zadávateľ majú všetky práva, ktoré im vyplývajú zo Všeobecných 

obchodných podmienok pre prácu v aukčnom portáli Webiz, ktoré tvoria neoddeliteľnú časť 
tejto zmluvy (príloha č. 1 k tejto zmluve). 

 
3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytovať služby elektronického aukčného portálu Webiz v plnej 

miere počas celej doby jeho užívania, s výnimkou plánovaných obmedzení služieb a výpadkov 
systému zapríčinených udalosťami, ktoré prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť. Pokiaľ k takýmto 
výpadkom systému dôjde, je prevádzkovateľ povinný informovať zadávateľa o tejto 
skutočnosti. V prípade plánovaného obmedzenia služieb elektronického aukčného portálu 
Webiz z akýchkoľvek dôvodov je prevádzkovateľ povinný informovať zadávateľa o takejto 
skutočnosti dostatočne vopred.  

 
4. Pokiaľ dôjde k výpadkom systému, s výnimkou výpadkov zapríčinených udalosťami, ktoré 

prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť, v súvislosti s ktorými nebude môcť zadávateľ riadne užívať 
systém podľa Všeobecných obchodných podmienok a podľa tejto zmluvy na dobu dlhšiu ako   
1 hodina (60 min.), má zadávateľ nárok na zľavu vo výške 0,2 % z ceny za poskytnutie služby 
dohodnutej v č. III. tejto zmluvy. 

 
5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť zadávateľovi súčinnosť pri odovzdávaní aukčného 

portálu do užívania, ako aj počas celej doby jeho užívania v súlade s čl. III. tejto zmluvy. 
V prípade akýchkoľvek ďalších úvodných a iných školení a konzultácií účastníkov on-line 
výberových konaní (zadávateľa, resp.  dodávateľov) v aukčnom portáli Webiz nad rámec 
dohodnutého rozsahu má prevádzkovateľ právo účtovať si za takéto služby ďalšie poplatky 
v súlade s čl. III. tejto zmluvy. Pre prípad využitia asistenčných služieb zadávateľom, budú 
pracovníci prevádzkovateľa k dispozícii zadávateľovi v dostatočne vopred dohodnutom 
termíne a dobe a to počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. 

 
6. Zadávateľ sa zaväzuje, že včas, riadne a v plnej výške zaplatí prevádzkovateľovi cenu za 

poskytnutú službu v súlade s čl. III. tejto zmluvy. 
 
 

Článok III. 
Cena za poskytnutie služby, rozsah, doba užívania a platobné podmienky 

 
 

1. Cena za poskytnutie služby užívania elektronického aukčného portálu Webiz, jeho 
jednotlivých internetových aplikácií pre potreby on-line obstarávacích aktivít zadávateľa na 
obdobie jedného bežného roka (12 mesiacov, t.j. jedno predplatené obdobie), bola zmluvnými 
stranami dohodnutá na sumu 1.990,-EUR (slovom: Jedentisícdeväťstodeväťdesiat Euro). Prvé 
predplatené obdobie jeden bežný rok začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni podpisu 
tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. V cene za poskytnutie služby je zahrnuté užívanie  
elektronického aukčného portálu Webiz, jeho jednotlivých internetových aplikácií e-aukcie, e-
tendra a e-dotazníka bez obmedzenia, úvodné zaškolenie pracovníkov zadávateľa školiteľom 
prevádzkovateľa, následné telefonické konzultácie pracovníkov zadávateľa so školiteľom 
prevádzkovateľa a asistenčná služba definovaná v bode 2 tohto článku zmluvy počas prvých 
troch mesiacov využívania portálu zadávateľom a základná technická podpora pre zadávateľa 
súvisiaca s prácou v portáli počas predplateného obdobia. Základná technická podpora je 
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definovaná ako telefonická podpora pri riešení problémov objektívne spôsobených 
obmedzenou funkčnosťou portálu.  

 
2. V prípade požiadavky zadávateľa prevádzkovateľ môže poskytnúť zadávateľovi asistenčné 

služby alebo iné školenia a konzultácie pre účastníkov on-line výberových konaní (zadávateľa, 
resp.  dodávateľov) súvisiace s poskytovaním služieb aukčného portálu Webiz. Asistenčná 
služba sa vzťahuje vždy k jednému výberovému konaniu a je spoplatnená nad rámec ročného 
poplatku za služby portálu Webiz po prvých troch mesiacoch využívania portálu zadávateľom. 
Asistenčná služba je definovaná ako telefonická podpora pri práci s aukčným portálom Webiz 
a zahŕňa nasledovné aktivity: konzultácie zadávateľa s prevádzkovateľom, organizačná 
podpora prevádzkovateľa počas vytvárania a priebehu výberového konania, kontrola 
konfigurácie výberového konania vytvoreného zadávateľom, aktívna komunikácia 
s prizvanými dodávateľmi počas ich registrácie do systému a počas celého výberového 
konania za účelom zabezpečenia jeho hladkého priebehu a maximalizácie úspory. Cena za 
poskytnutie asistenčnej služby súvisiacej s poskytovaním služieb aukčného portálu Webiz nad 
rámec dohodnutého rozsahu bola zmluvnými stranami dohodnutá na sumu 200,-EUR 
(slovom: Dvesto Euro) za jedno výberové konanie. Ďalšie úvodné a iné školenia  
a konzultácie pre účastníkov on-line výberových konaní (zadávateľa, resp.  dodávateľov) 
súvisiace s poskytovaním služieb aukčného portálu Webiz s výnimkou prvého školenia sú 
spoplatnené nad rámec ročného poplatku za služby aukčného portálu Webiz. Cena za 
poskytnutie ďalších úvodných a iných školení (s výnimkou prvého úvodného zaškolenia) 
a konzultácií pre účastníkov on-line výberových konaní (zadávateľa, resp. dodávateľov) nad 
rámec dohodnutého rozsahu bola zmluvnými stranami ustálená na sumu 200,-EUR (slovom: 
Dvesto Euro) za jedno školenie, resp. konzultáciu v rozsahu maximálne do 6 hodín. 
V prípade, že si zadávateľ vyžiada poskytnutie asistenčnej služby, ďalších úvodných a iných 
školení (s výnimkou prvého úvodného zaškolenia) a konzultácií v mieste sídla zadávateľa, je 
prevádzkovateľ oprávnený vyúčtovať zadávateľovi cestovné náklady v sume 0,40.-EUR 
(slovom: Štyridsať Euro Centov) za 1 km, pričom základom pre výpočet cestovných nákladov 
je vzdialenosť medzi mestami Martin a Bratislava (cesta tam a cesta späť). 
 

3. Zadávateľ sa zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi dohodnutú cenu za poskytnutú službu 
užívania elektronického aukčného portálu Webiz, jeho jednotlivých internetových aplikácií (e-
aukcie, e-tendra, e-dotazníka) v plnej výške a to na základe faktúry vystavenej 
prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ vystaví faktúru za 1. predplatené obdobie zadávateľovi 
v deň nasledujúci po dni podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami so splatnosťou 30 
kalendárnych dní. V prípade poskytnutia asistenčnej služby nad rámec rozsahu dohodnutého 
v ročnom poplatku za využívanie služieb aukčného portálu Webiz, prevádzkovateľ vystaví 
faktúru za asistenčné služby so splatnosťou 30 kalendárnych dní v deň nasledujúci po dni 
kedy bolo ukončené výberové konanie. Za termín ukončenia výberového konania sa považuje 
dátum jeho ukončenia definovaný v portáli Webiz. Za termín ukončenia výberového konania 
sa považuje dátum jeho ukončenia definovaný v portáli Webiz. V prípade poskytnutia ďalších 
úvodných a iných školení (s výnimkou prvého úvodného zaškolenia) a konzultácií nad rámec 
rozsahu dohodnutého v ročnom poplatku za využívanie služieb aukčného portálu Webiz, 
prevádzkovateľ vystaví faktúru za takto poskytnuté služby so splatnosťou 30 kalendárnych dní 
v deň nasledujúci po dni kedy bolo ukončené poskytovanie takýchto služieb.  

 
4. V prípade, že si zadávateľ nesplní svoj peňažný záväzok, ktorý mu vyplýva z čl. III. bod 1., 2. 

a 3. tejto zmluvy, zaväzuje sa na základe dohody zmluvných strán zaplatiť prevádzkovateľovi 
úrok z omeškania vo výške 0,05 % (slovom: päť stotín percenta) za každý deň omeškania zo 
sumy ceny za poskytnutie služby dohodnutej v čl. III. bod 1. tejto zmluvy, resp. zo sumy ceny 
za poskytnutie asistenčnej služby, ďalších úvodných a iných školení (s výnimkou prvého 
úvodného zaškolenia) a konzultácií, príp. zo sumy za cestovné náklady dohodnutých v čl. III. 
bod 2. tejto zmluvy. 

 
5. Pre prípad, že zadávateľ nesplatí ktorýkoľvek zo svojich záväzkov vyplývajúcich z čl. III. bod 

1. až 4. tejto zmluvy, môže prevádzkovateľ pristúpiť k obmedzeniu poskytovaných služieb 
a všetky nesplatené záväzky sa stávajú splatnými. 
 

6. Doba užívania elektronického aukčného portálu Webiz bola obidvoma zmluvnými stranami 
dohodnutá na dobu určitú na 12 mesiacov. 
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Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
1. Podľa dohody zmluvných strán sa vzťahy zmluvných strán spravujú ustanoveniami zákona         

č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. 
 

2. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením 
zmluvy budú riešiť dohodou. Ak vzájomná dohoda nebude možná, o spore rozhodne súd, 
príslušný podľa miesta odporcu.  

 
3. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému 
zverejneniu Prevádzkovateľ dáva svojim podpisom tejto zmluvy súhlas so zverejnením tejto 
zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 
4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží prevádzkovateľ a dva 

zadávateľ. 
 

5. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa 
zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom 
dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu vrátane jej príloh. 

 
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky. 

 
7. Túto zmluvu je možné meniť len písomne formou dodatku k nej, ktorý bude podpísaný oboma 

zmluvnými stranami. 
 

8. V prípade nezrovnalostí medzi textami zmluvy o poskytnutí užívania elektronického aukčného 
portálu Webiz a Všeobecnými obchodnými podmienkami pre prácu v aukčnom portáli Webiz, 
ktoré tvoria neoddeliteľnú časť tejto zmluvy (príloha č. 1 k tejto zmluve) je pre riešenie 
prípadných rozporov rozhodujúci text zmluvy o poskytnutí užívania elektronického aukčného 
portálu Webiz a jej prípadných dodatkov. 

 
9. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek 

písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v úvode zmluvy, 
dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje.  

 
10. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných 

strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si zmluvné 
strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým pojmom, vysvetlili si význam 
jednotlivých pojmov a ustanovení zmluvy, porozumeli im a na znak súhlasu s touto zmluvou ju 
podpisujú. 

 
 
V Martine dňa ...........................                                          V Bratislave dňa ............................ 
 
 
prevádzkovateľ:                                                           
 

zadávateľ: 

 
 
 
 
.........................................        ................................................ 
 René Pálffy          Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 
konateľ spoločnosti Webiz,s.r.o                          riaditeľ CVTI SR 
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