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Dátové centrum pre výskum a vývoj - 

2. fáza 
 

 

Infraštruktúra pre výskum a vývoj 

Dátové centrum pre výskum a vývoj 

2. fáza 
  



 

  

Z M L U V A   O   D I E L O 

 
69/PK/2013 

č. Z0082-ATOS-12/13 

 
 

Dátové centrum pre výskum a vývoj -  2.fáza 

 
 

Objednávateľ (Nadobúdateľ):  

 obchodné meno: CVTI SR 

 sídlo: Lamačská 8/A, 811 04 Bratislava 

 registrácia: Príspevková organizácia zriadená MŠVVaŠ 

 štatutárny zástupca: Prof. RNDR. Ján Turňa, CSc., riaditeľ 

 IČO: 151882 

 DIČ: 2020798395 

 IČ DPH: SK2020798395 

 bankové spojenie: Štátna pokladňa  7000064743/8180 

   

  

Zhotoviteľ (Poskytovateľ):  

 obchodné meno: Atos IT Solutions and Services s.r.o.  
 sídlo: Einsteinova 11, 851 01 Bratislava 

 zapísaný v registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 66638/B 

 štatutárny zástupca: Ing. Peter Prónay, konateľ 

 IČO: 45 650 276 

 DIČ: 2023110661 

 IČ DPH: SK2023110661 

 bankové spojenie: 



 

uzavierajú túto 

zmluvu o dielo 

 

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

Čl.1 

Všeobecné ustanovenia 

1.1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú na základe výsledkov užšej súťaže zmluvu na realizáciu 
projektu s názvom „Dátové centrum pre výskum a vývoj – 2. fáza“ (ďalej len „DC VaV – 

2.fáza“), financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).  

1.2. V rámci užšej súťaže bola vybraná ponuka zhotoviteľa a na základe tejto skutočnosti a  predloženej 
ponuky zhotoviteľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi predpismi 
rozhodli uzatvoriť túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluvu“). 

1.3. Objednávateľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky v nej 
obsiahnuté a že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť. 

1.4. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky v nej 
obsiahnuté.Objednávateľ a zhotoviteľ súhlasne spoločne vyhlasujú, že všetky vyhlásenia a prílohy 
pripojené ako podklady pre uzatvorenie tejto zmluvy a doklady a údaje v nich obsiahnuté, ktoré 
tvoria súčasť tejto zmluvy sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise zmluvy v nezmenenej forme. 

 

Čl.2 

Predmet zmluvy 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví  dielo „Dátové centrum pre výskum a vývoj – 
2.fáza“ (ďalej aj „dielo“). 

2.2. Miesto realizácie zmluvného plnenia sú nasledujúce pracoviská objednávateľa: 

a) hlavná časť DC VaV 

- na pracovisku CVTI SR, Univerzitná 2, Žilina (v priestoroch areálu Žilinskej univerzity) 

b) záložné pracovisko DC VaV 

- na pracovisku CVTI SR, Hanulova 5/A, Bratislava (v lokalite DC rezortu školstva, ďalej 
„DC RŠ SR“) 

c) digitalizačné pracovisko DC VaV 

- v ústredí CVTI SR, Lamačská 8/A, Bratislava 

d)  prístupový bod DC SIX BA - SANET Bratislava 

- na pracovisku  Dátové centrum SIX BA (Slovak Internet eXchange Bratislava, Námestie 
slobody 17) 

e) prístupový bod DC SIX TT - SANET Trnava 

- na pracovisku  Dátové centrum SIX TT (Dátové centrum MtF STU Trnava, Pavlínska 16) 

2.3. Na vykonanie diela zhotoviteľ: 

a) vypracuje projektový plán 

b) dodá technické vybavenie podľa Prílohy č. 1 spolu s jeho dokumentáciou, 

c) dodá SW vybavenie podľa Prílohy č. 1, 

d) vykoná inštaláciu a konfiguráciu technického vybavenia a SW vybavenia podľa Prílohy č. 1. 

2.4. Projektový plán musí zahŕňať: 



 

a) Harmonogram plnenia 

b) Personálnu maticu projektu  

c) Komunikačnú maticu 

d) Požadovanú súčinnosť od objednávateľa počas celej zmluvnej realizácie 

e) Plán riadenia rizík a identifikáciu očakávaných rizík spojených s plnením tejto zmluvy 

f) Plán testov a zaškolení 

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi dohodnutú súčinnosť, prevziať akceptované 
vykonané dielo a jeho časti a dohodnutým spôsobom zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za 
dielo. 

 
Čl.3 

 Lehota na zhotovenie diela 

3.1. Dielo bude zhotoviteľom vykonané v častiach podľa bodu 2.3. 

3.2. Projektový plán (bod 2.3 písm.a) zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi do 15 dní odo dňa účinnosti 
tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje schváliť predložený projektový plán do 7 dní. Túto 
skutočnosť oznámi objednávateľ zhotoviteľovi písomnou formou /e-mail, pošta.../.   

3.3. V prípade, že objednávateľ má námietky k predloženému projektovému plánu, zaväzuje sa oznámiť 
ich písomnou formou zhotoviteľovi v lehote 7 dní od predloženia projektového plánu 
zhotoviteľom.  

3.4. Projektový plán sa po jeho schválení objednávateľom stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy 
ako Príloha č.4.  

3.5. Schválenie projektového plánu je exekutívnou podmienkou pre začatie vecného plnenia predmetu 
zmluvy. 

3.6. Neschválenie projektového plánu objednávateľom z dôvodu nedodržania podmienok uvedených 
v súťažných podkladoch zhotoviteľom môže byť dôvodom na odstúpenie od zmluvy. 

3.7. Zhotoviteľ dodá celé dielo podľa bodu 2.3, písm.b/ až d/  do 12 mesiacov od schválenia 
projektového plánu . Zhotoviteľ je oprávnený dodať svoje plnenia aj skôr kedykoľvek počas 
plynutia tejto lehoty a objednávateľ je ich povinný riadne prevziať. Na skrátení doby plnenia sa 
musí dohodnúť riadiaci výbor.  

3.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy najmä prostredníctvom kľúčových expertov 
uvedených v prílohe č. 3 k zmluve, ktorí zodpovedajú za riadne a včasné splnenie predmetu 
zmluvy. V prípade zmeny kľúčového experta počas platnosti zmluvy, musí byť táto zmena 
písomne odsúhlasená objednávateľom. Kľúčovými expertami sú osoby, ktorými zhotoviteľ 
preukazoval  splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.  

3.9. Zhotoviteľ nebude v omeškaní, ak záväzok na plnenia, alebo činnosti podľa tejto zmluvy nemohol 
riadne a včas splniť pre okolnosti, ktoré po uzavretí tejto zmluvy vznikli v dôsledku ním 
nepredvídateľných a neodvrátiteľných skutočností mimoriadnej povahy (vyššia moc) - lehoty pre 
plnenia, alebo činnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa predlžia o dobu zodpovedajúcu dobe 
trvania takýchto okolností. 

Čl.4 

Súčinnosť objednávateľa 

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pre riadne plnenie záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy poskytne 
zhotoviteľovi bezodplatne potrebnú súčinnosť, a to najmä tým, že: 

4.1.1. najneskôr od 3. dňa po nadobudnutí účinnosti zmluvy umožní zhotoviteľovi prístup na 
pracoviská - do  Dátového  centra pre vedu a výskum v Žiline, záložného pracoviska v DC 
RŠ v Bratislave a Digitalizačného pracoviska v  Bratislave, 

4.1.2. zabezpečí riadnu súčinnosť zodpovedných osôb objednávateľa podľa výzvy zhotoviteľa. 



 

4.2. Zhotoviteľ nebude v omeškaní, ak jeho záväzok na plnenia/činnosti podľa tejto zmluvy nemohol 
byť riadne a včas splnený pre to, že objednávateľ mu, z akéhokoľvek dôvodu, riadne a včas 
neposkytol  súčinnosť povinnú podľa tejto zmluvy - lehoty pre plnenia/činnosti zhotoviteľa podľa 
tejto zmluvy sa predlžia o dobu trvania neposkytnutia súčinnosti. 

 

 

Čl.5  

Licenčné podmienky 
5.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený poskytnúť objednávateľovi časove neobmedzené 

nevýhradné licencie /sublicencie ku každému jednému SW vybaveniu, ktoré je predmetom zmluvy 
podľa prílohy č.1. V prípade, že sa toto vyhlásenie ukáže v budúcnosti nepravdivým zhotoviteľ sa 
zaväzuje z takéhoto dôvodu nahradiť objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorá objednávateľovi 
vznikne v dôsledku nepravdivého vyhlásenia a uplatnených nárokov tretích osôb, a to v plnej výške 
a bez akéhokoľvek obmedzenia. 

5.2. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje na svoje vlastné náklady a výdavky neodkladne obstarať pre 
objednávateľa od autorov alebo osôb vykonávajúcich majetkové práva autorov (tretích osôb) súhlas 
na používanie jednotlivých plnení dodaných, poskytnutých, vykonaných a/alebo vytvorených  
tretími osobami alebo upraviť jednotlivé plnenia dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené 
zhotoviteľom, subdodávateľom alebo tretími osobami tak, aby už ďalej neboli porušované autorské 
práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva tretej osoby, alebo 
nahradiť jednotlivé plnenia dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené zhotoviteľom, 
subdodávateľom alebo tretími osobami pre objednávateľa rovnakými alebo aspoň takými 
plneniami, ktoré majú rovnaké kvalitatívne, operačné a technické parametre a funkčnosti, alebo ak 
sa jedná o plnenie poskytnuté na základe licencie tretej osoby, taký nárok vyriešiť v súlade s tým, 
čo pre taký nárok stanovujú jej licenčné podmienky. 

Čl.6 

Povinnosti zhotoviteľa 

6.1. Predmet tejto zmluvy je financovaný zo zdrojov ES v rámci štrukturálnych fondov EÚ –        
z Operačného programu Výskum a vývoj. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje pri realizácii predmetu 
zmluvy postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a všeobecne záväznými právnymi predpismi a je 
povinný podľa § 7 ods. 7 uvedeného  zákona zabezpečiť súčinnosť pri plnení úloh Riadiaceho 
orgánu v zmysle platnej legislatívy, ktorým je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
pre toto zmluvné plnenie.  

6.2. Za účelom overovania oprávnenosti výdavkov, monitoringu a dokumentácie realizácie národného 
projektu, v rámci ktorého je predmet tejto zmluvy financovaný, je objednávateľ oprávnený 
bezodplatne požadovať od zhotoviteľa dodanie dokumentácie o vykonaní jednotlivých bodov 
predmetu zmluvy a dokumentácie potrebnej na overovanie oprávnenosti výdavkov vynakladaných 
v rámci projektov zo štrukturálnych fondov počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a tiež po 
ukončení platnosti tejto zmluvy až do 31.12.2021. Dokumentácia musí byť v súlade s celkovou 
projektovou dokumentáciou v slovenskom jazyku v listinnej alebo elektronickej podobe (napr. vo 
formáte štandardov DOC, RTF, PDF, XLS a pod.). V prípade ak sú niektoré vyžadované podklady 
v inom ako slovenskom jazyku, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť ich preklad do slovenského 
jazyka. 

6.3. Zhotoviteľ je povinný dokumentáciu podľa bodu 6.2 vytvárať, evidovať, uchovávať a dodať 
v lehote na základe vzájomných dohôd,  vrátane poskytnutia primeranej súčinnosti objednávateľovi 
pri dokladovaní oprávnenosti výdavkov týkajúcich sa financovania predmetu zmluvy.  

6.4. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pravidlá pre označovanie predmetu zákazky podľa zmluvy 
vrátane jej príloh v zmysle aktuálne platného Manuálu pre informovanie a publicitu projektov 
podporených z OP Výskum a vývoj pre príjemcov pomoci, ktorý zverejňuje Riadiaci orgán pre OP 



 

Výskum a vývoj na svojej internetovej stránke v časti venovanej štrukturálnym fondom – 
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=453. Zároveň sa zhotoviteľ riadi 
administratívnymi nariadeniami objednávateľa pre doplnkovú identifikáciu dokumentov 
zmluvného plnenia.  

6.5. Zhotoviteľ v zmysle bodu 6.4 označuje tak písomnosti týkajúce sa realizácie projektu, ako aj 
vyžadované podklady pre riadenie projektu. 

6.6. Zhotoviteľ je povinný poučiť osoby plniace jeho záväzky podľa tejto zmluvy o BOZP a PO 
a vykonávať kontrolu dodržiavania týchto predpisov. 

                                                                     

Čl.7 

Odovzdanie diela 

7.1. Projektový plán odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v písomnej forme a to v 2 vyhotoveniach 
v termíne podľa bodu 3.2. O odovzdaní bude vyhotovený protokol. 

7.2. O odovzdaní technického vybavenia  (bod 2.3 písm. b) bude vyhotovený preberací protokol. 
Vlastnícke právo k technickému vybaveniu bude nadobudnuté až úplným zaplatením ceny podľa 
článku 8 tejto zmluvy. Pri odovzdaní technického vybavenia bude odovzdaná aj jeho 
dokumentácia. 

7.3. O odovzdaní SW vybavenia (bod 2.3 písm. c) bude vyhotovený preberací protokol. K SW 
vybaveniu, ktorého rozmnoženiny budú inštalované a konfigurované podľa bodu 2.3 písm. d) bude 
objednávateľovi patriť právo používania podľa odovzdaných licencií. 

7.4. Vykonanie inštalácie a konfigurácie technického vybavenia a SW vybavenia (bod 2.3 písm.d) 
odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi vykonaním akceptačného testu.  

7.5. Akceptačný test podľa bodu 7.4 bude vykonaný podľa projektového plánu. 

7.6. Objednávateľ je povinný zúčastniť sa na akceptačnom teste, na vykonanie ktorého bol 
zhotoviteľom pozvaný najmenej 3 pracovné dni pred termínom konania odovzdávacieho testu. 
Neúčasť takto pozvaného objednávateľa nebráni vykonaniu akceptačného testu. 

7.7. Ak sa objednávateľ zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť akceptačných testov, musí túto 
skutočnosť zhotoviteľovi bezodkladne oznámiť, najneskôr však 24 hodín pred plánovaným 
uskutočnením akceptačného testu a požiadať zhotoviteľa o nový termín . Zhotoviteľ je povinný 
v takomto prípade objednávateľovi vyhovieť a určiť náhradný termín. 

7.8. Ak sa pri akceptačnom teste podľa bodu 7.4 vyskytnú vady, znemožňujúce užívanie technického 
vybavenia a SW vybavenia, po odstránení týchto vád sa vykoná opakovaný akceptačný test do 7 
dní. 

7.9. Výsledok akceptačného testu sa zapíše do odovzdávacieho/preberacieho protokolu. 

7.10. Odovzdaním všetkých častí diela podľa tohto článku sa dielo bude považovať za vykonané a jeho 
predmet za odovzdaný objednávateľovi. 

7.11. V prípade, že objednávateľ bez oprávneného dôvodu v rozpore s touto zmluvou nepodpíše 
odovzdávací/preberací protokol vyhotovený podľa tejto zmluvy, považuje sa takýto 
odovzdávací/preberací protokol za podpísaný a odovzdávané plnenie za objednávateľom 
akceptované dňom jeho riadneho predloženia na podpis objednávateľovi.  

Čl.8 

Cena za dielo a platobné podmienky 

8.1. Cena za dielo sa dohoduje v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 6 625 000 Eur bez DPH / 7 950 000 Eur s DPH/, 

         slovom šesťmiliónovšestodvadsaťpäťtisíc Eur bez DPH  /sedemmiliónovdeväťstopäťdesiattisíc Eur    
s DPH/. 

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=453


 

8.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že cenu za dielo uvedenú v bode 8.1  uhradí na základe vystavenej 
faktúry so splatnosťou 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.  Právo fakturovať vzniká 
prevzatím celého diela objednávateľom. 

8.3. Faktúra zhotoviteľa bude uhradená bezhotovostným prevodom a peňažný záväzok ako taký bude 
splnený pripísaním sumy peňažného záväzku (vrátane DPH) na účet zhotoviteľa v jeho banke. 

8.4. Podklad pre uhradenie platby tvoria:  

a) pracovné výkazy  osôb zhotoviteľa participujúce na fakturovanom plnení 

b) podpísané odovzdávacie protokoly za jednotlivé funkčné celky 

c) vlastný zúčtovací daňový doklad (musí súčasne obsahovať všetky náležitosti podľa 
ustanovení § 71 zákona o dani z pridanej dohody vrátane IČO) 

Čl.9 

Zodpovednosť za vady a záručná doba 

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa tejto zmluvy, 
technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas záručnej doby bude 
mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

9.2. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie, ani poškodenie, ktoré vznikne 
po prechode nebezepečenstva škody na diele, vzhľadom na chybnú alebo nedbalú manipuláciu, 
nadmerné namáhanie, použitie nevhodného materiálu pre prevádzku a také chemické, 
elektrochemické alebo elektrické vplyvy, ktoré sa nepredpokladali v čase uzatvorenia zmluvy. 
Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby pri úpravách alebo opravách, ktoré uskutoční objednávateľ alebo 
tretia strana. 

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ 
povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

9.4. Nárok na odstránenie vád musí byť uplatnený len písomne na adresu zhotoviteľa uvedenú na 
prednej strane tejto zmluvy, prípadne na iné adresy písomne oznámené zhotoviteľom 
objednávateľovi. Vady musia byť zrozumiteľne a dostatočne popísané. 

9.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu odstráni 
spôsobom a v termíne dohodnutom s objednávateľom. 

9.6. Záručná doba na dielo je 36 mesiacov. Podrobné požiadavky na záruku sú uvedené v Prílohe č.7 
zmluvy. 

Čl.10 

Zodpovednosť za škody  

 

10.1   Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi pri plnení záväzkov z tejto zmluvy.  

10.2   Prevzatím predmetu plnenia podpísaním preberacích protokolov objednávateľ zodpovedá za škodu 
spôsobenú neodborným zásahom do systémov. 

Čl.11 

Odstúpenie od zmluvy 

11.1. Od tejto zmluvy možno odstúpiť iba v prípadoch uvedených v tomto článku zmluvy a podľa 
podmienok uvedených v tomto článku zmluvy. 

11.2. Ak zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním diela o viac ako 60 dní a tento záväzok nesplní ani v 
dodatočnej lehote poskytnutej objednávateľom v dĺžke najmenej 15 dní, objednávateľ môže 
odstúpiť od tejto zmluvy. 

11.3. Ak objednávateľ bude v omeškaní s poskytnutím  súčinnosti podľa tejto zmluvy a túto súčinnosť 
neposkytne ani v dodatočnej lehote poskytnutej zhotoviteľom v dĺžke najmenej 30 dní, zhotoviteľ 
môže odstúpiť od tejto zmluvy. 



 

11.4. Ak objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením čiastky fakturovanej zhotoviteľom podľa tejto 
zmluvy o viac ako 60 dní a tento záväzok  nesplní ani v dodatočnej lehote poskytnutej 
zhotoviteľom v dĺžke najmenej 5 dní, zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy. 

 

Čl.12 

      Kontrola a audit 

12.1   Objednávateľ alebo ním poverená fyzická a/alebo právnická osoba (osoby) bude počas vykonávania 
jednotlivých fáz realizácie predmetu plnenia podľa čl. 2 zmluvy a vo vzťahu k týmto jednotlivým 
fázam oprávnená vykonávať  

a) primeranú kontrolu uskutočnených prác zhotoviteľom v miestach určených pre predmet zmluvnej 
realizácie počas zmluvného plnenia  

b) riadený a naplánovaný IT audit (audit kvality plnenia). . 

12.2    Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť objednávateľovi ako zmluvnej strane vykonanie auditu podľa bodu 
12.1 b) kedykoľvek oň v dobe podľa bodu 12.1 požiada, s podmienkou oznámenia minimálne 2 

týždne pred jeho uskutočnením.  

12.3     Zmluvné strany berú týmto na vedomie, že účelom kontroly a auditu podľa článku 12.1, písm. a) 
a b) je výlučne kvalita plnenia predmetu tejto zmluvy zhotoviteľom. Kontrolu/audit podľa tohto 
bodu je objednávateľ alebo ním  poverená fyzická a/alebo právnická osoba oprávnená vykonávať 
len v riadnom pracovnom čase a za prítomnosti povereného pracovníka zhotoviteľa. Kontrola/audit 
podľa tohto bodu nesmie v nijakom smere obmedzovať ani zasahovať do prevádzky zhotoviteľa. 

12.4   Zhotoviteľ aj objednávateľ sú ďalej povinní umožniť legitímnym zástupcom  

a)  kontrolných orgánov Európskej komisie, Európskeho úradu boja proti podvodom a       
Európskeho účtovného dvora, 

b) parlamentu a vlády SR v kontrolnej pozícii a osobitne ustanovených kontrolných orgánov SR na 
základe platnej legislatívy, 

c) riadiaceho orgánu Ministerstva školstva SR, 

          aby prostredníctvom kontroly na mieste alebo auditu na základe a v súlade s príslušnými predpismi 
SR a ES preverili stav realizácie projektu a plnenie tejto zmluvy, a aby v prípade potreby na 
základe zmluvných dokumentov, ktoré sú zmluvné strany povinné na základe tejto zmluvy 
udržiavať a na vyžiadanie predložiť, vykonali úplnú kontrolu okolností zmluvného plnenia 
a kontrolu stavu dokladovej dokumentácie k zmluvnému plneniu.  

12.5   Kontroly v zmysle bodu 12.4 a nasl. sa môžu uskutočňovať až do 31.12.2021 po úhrade záverečnej 
platby na predmet plnenia zmluvy u obidvoch zmluvných strán. 

12.6   Za účelom kontroly podľa bodov 12.4 a nasl. sa zhotoviteľ zaväzuje zástupcom Európskej komisie, 
Európskeho úradu boja proti podvodom a Európskeho účtovného dvora umožniť primeraný prístup 
na miesta, na ktorých sa uskutočňuje plnenie zmluvy, vrátane umožnenia prístupu k informačným 
systémom zhotoviteľa, ako aj k všetkým dokumentom a databázam týkajúcim sa technického a 
finančného riadenia v súvislosti s predmetom zmluvy, a prijať všetky primerané opatrenia na 
podporu ich činnosti bez prekážok. Takýto prístup sa zástupcom Európskej komisie, Európskeho 
úradu boja proti podvodom a Európskeho účtovného dvora umožní na báze dôvernosti, so zreteľom 
na tretie strany, bez ujmy na záväzkoch vyplývajúcich z verejného práva, ktorému podliehajú.  

12.7   Dokumenty podliehajúce kontrole podľa bodov 12.4 a nasl. musia byť takejto kontrole primerane 
dostupné a usporiadané tak, aby sa uľahčila ich kontrola.  

12.8   Zhotoviteľ je povinný sa na základe tejto zmluvy zaručiť, že práva Európskej komisie, Európskeho 
úradu boja proti podvodom a Európskeho účtovného dvora vykonávať revízie, kontroly a previerky 
v zmysle bodu 12.4 a nasl. sa budú môcť uplatňovať rovnako, za rovnakých podmienok a podľa 



 

rovnakých predpisov, ako sú stanovené v predmetnom článku, na akéhokoľvek priameho 
subdodávateľa alebo akúkoľvek predmetom plnenia priamo zhotoviteľom zmluvne viazanú osobu, 
ak odmena za splnenie jej zmluvných povinností je zahrnutá v celkovej zmluvnej cene,   keďže ide 
o prostriedky z fondov Európskych spoločenstiev. 

 

Čl.13 

Osobitné dojednania 

13.1. Pohľadávky vzniknuté pri plnení tejto zmluvy alebo akokoľvek inak v súvislosti s touto zmluvou 
možno započítať len písomnou dohodou zmluvných strán.  

13.2. Záväzky a práva ako právo na zaplatenie zmluvnej pokuty, úroku z omeškania, právo na ochranu 
dôverných informácií ako aj iné práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré svojou povahou 
majú trvať aj po skončení tejto zmluvy, trvajú aj po jej skončení. 

13.3. Pre doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami súvisiacich s touto zmluvou platí, že 
písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej faktického doručenia druhej zmluvnej strane. 
Písomnosť sa tiež považuje za doručenú dňom, keď márne uplynie lehota na prevzatie si zásielky 
na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel. Zásielka sa považuje za 
doručenú aj v prípade úmyselného konania adresáta majúceho za následok neúspešné doručenie 
písomnosti. 

 
Čl.14 

Záverečné ustanovenia 

14.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1 Špecifikácia technického vybavenia a SW vybavenia 

Príloha č. 2 Cenová kalkulácia pre dodaný HW a SW 

Príloha č. 3 Kľúčoví  experti 

Príloha č. 4 Projektový plán 

Príloha č. 5 Podmienky realizácie zmluvy 

Príloha č. 6 Predlohy dokumentov 

Príloha č. 7 Záručné podmienky 

Príloha č. 8 Špecifikácia realizácie 

14.2. V prípade rozporu medzi znením zmluvy a jej príloh sa záväzkový vzťah medzi zmluvnými 
stranami spravuje znením zmluvy. 

14.3. Na záväzkový vzťah z tejto zmluvy sa nepoužijú (všeobecné) obchodné podmienky žiadnej zo 
zmluvných strán. 

14.4. Ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné, neplatnosť alebo 
neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení 
zmluvy, ani samotnej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné alebo neúčinné ustanovenie 
bez zbytočného odkladu nahradia tak, aby bol v čo najväčšom možnom rozsahu dosiahnutý účel, 
ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy sledovali neplatným alebo neúčinným ustanovením. Obdobne 
budú zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je 
nevykonateľné. 

14.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

14.6. S výnimkami uvedenými v tejto zmluve je túto zmluvu možné meniť a dopĺňať len formou 
písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

14.7. Táto zmluva a záväzkový vzťah z tejto zmluvy sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. Akékoľvek prípadné spory týkajúce sa tejto zmluvy alebo 
inak súvisiace s touto zmluvou budú prednostne riešené rokovaním a dohodou zmluvných strán. Ak 



 

nebudú takto v primeranej lehote v dĺžke najmenej 60 dní vyriešené, môžu byť predložené na 
rozhodnutie príslušnému súdu. 

14.8. Táto zmluva sa podpisuje v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 2 
(dve) vyhotovenia.  

14.9. Zmluvný vzťah končí uplynutím záručnej lehoty na predmet dodávky. 

14.10.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že    
obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpisujú. 

 
 
 
            V Bratislava dňa:  

 
 
 
           V Bratislave  dňa:  

      

Prof. RNDR. Ján Turňa, CSc., riaditeľ Ing. Peter Prónay, konateľ 

  

  
 




