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Zmluva o upgrade softvéru – modul midPoint 
uzavretá podľa ust. § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov 

Zmluvné strany 

Nadobúdateľ:  
Názov: Centrum vedecko-technických informácií SR 
Sídlo: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
Zastúpený: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 
IČO: 00151882 
DIČ: 2020798395 
Bank. spoj.: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:  
 

na jednej strane 
a 

Poskytovateľ:  
Názov: Evolveum, s. r. o. 
Sídlo: Vendelínska 109, 900 55 Lozorno 
Zastúpený: Mgr. Katarína Stanovská 
IČO: 46296859 
DIČ: 2023324358 
IČ DPH: SK2023324358 
Bank. spoj.: 
Číslo účtu:  
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
Oddiel: Sro, vložka č.74998/B 
 

na druhej strane 
 

(spolu ďalej zmluvné strany) 
 

sa dohodli na nasledovnom znení tejto zmluvy: 
 

  

I. Základné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára pre účely realizácie národného projektu „Národná infraštruktúra  
pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ v rámci projektu financovaného  
z Európskeho fondu pre obnovu a rozvoj (ďalej ERDF), v rámci Operačného programu Výskum a 
vývoj, ITMS pre cieľ Konvergencia č. 26220220095 a ITMS pre cieľ RKZ č. 26240220043. 

2. Nadobúdateľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky v nej 
obsiahnuté.  

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je  Príloha č. 1 – Špecifikácia upgradu – modul MidPoint 

4. Definície: 
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MATLAB – štandardný aplikačný systém používaný vo vede a výskume na vedecko-technické 
výpočty, modelovanie, programovanie, simulácie, paralelné výpočty, analýzu a prezentáciu 
dát.  

midPoint – modul aplikačného systému MATLAB, ktorý zabezpečuje správu používateľov 
systému MATLAB.  

IKT ISS - Komplexný informačný systém pre Integrovaný systém služieb zastrešujúci 
poskytovanie služieb informačno-komunikačných technológií akademickej obci, taktiež 
s označením ISS CVTI SR (Integrovaný systém služieb Centra vedecko-technických informácií 
SR) 

DC VaV - Dátové centrum pre výskum a vývoj  umiestnené v Žiline a patriace Nadobúdateľovi.  

NITT SK - Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku, projekt 
realizovaný Nadobúdateľom.  

5. Modul midPoint je súčasťou komplexnej dodávky systému MATLAB. Systém MATLAB, dodaný 
spoločnosťou Humusoft, s.r.o. podľa zmluvy z 19.02.2013, je prevádzkovaný v DC VaV. 
Oprávnenými používateľmi služieb  DC VaV sú len používatelia z organizačných zložiek 
Výskumu a vývoja na vysokých školách a Slovenskej akadémie vied v Slovenskej republike a títo 
používatelia sú oprávnení tieto služby využívať pre svoju nekomerčnú výskumnú a vývojovú 
činnosť. Pod službami DC VaV sa rozumie prevádzkovanie infraštruktúry  DC VaV  
pre oprávnených používateľov, správa  DC VaV, inštalácia, konfigurácia, prevádzkovanie 
aplikačného softvéru, databáz a iných softvérových aplikácií v  DC VaV za účelom ich využívania 
zo strany oprávnených používateľov  DC VaV a realizácia oprávnených zásahov do softvéru 
resp. umožnenie tretím stranám realizovať oprávnené zásahy do softvéru pokiaľ je tieto zásahy 
oprávnená vykonať tretia strana.  

 

II. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je dodanie tovaru a poskytnutie licencií k používaniu tohto tovaru 
(ďalej ako "softvér") na základe výsledku verejného obstarávania formou prieskumu trhu 

na dodanie tovaru s názvom „Upgrade softvéru – modul midPoint využívaného v rámci 
služieb IKT ISS“. 

2. Upgrade softvéru a dodávka licencií je určená pre Komplexný informačný systém 
pre Integrovaný systém služieb zastrešujúci poskytovanie služieb informačno-komunikačných 
technológií akademickej obci (ďalej IKT ISS), ktorého účelom je poskytovanie služieb 
oprávneným užívateľom z vedecko-výskumnej komunity a zastrešuje poskytovanie systému 
MATLAB oprávneným používateľom.  

3. Technická podpora v  trvaní 24 mesiacov odo dňa  prevzatia dodávky do ostrej prevádzky. 

4. Poskytnutie rozširujúcich licencií pre upgrade modulu midPoint. Detailný popis upgrade 
modulu midPoint je v prílohe č.1.  

 

III. Licenčné dojednania 

1. Poskytovateľ prehlasuje, že má vyrovnané všetky majetkové autorské práva, že má právo 
uzatvoriť túto Zmluvu a vykonávať majetkové práva autorov v rozsahu vymedzenom v tejto 
Zmluve a je oprávnený poskytnúť licenciu podľa článkov  II. a III. tejto Zmluvy. V prípade, že sa 
toto prehlásenie ukáže v budúcnosti nepravdivým, Nadobúdateľ má právo na náhradu škody, 
ktorá by mu takýmto nepravdivým vyhlásením bola spôsobená.  
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2. Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi nevýhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu  
na použitie dodaného softvéru. 

3. Poskytnuté licencie sú časovo neobmedzené, teda trvalé a bude ich možné používať aj 
po vypršaní podpory (predplatného).  

 

IV. Odstúpenie od zmluvy 

1. Poskytovateľ môže od Zmluvy odstúpiť ak Nadobúdateľ neuhradí cenu podľa článku VII. tejto 
Zmluvy a to ani po uplynutí dodatočne stanovenej primeranej lehoty na úhradu ceny podľa 
článku VII., bod 7. tejto Zmluvy. Poskytovateľ v prípade meškania vyzve Nadobúdateľa 
na splnenie si tejto povinnosti a v prípade nesplnenia v dodatočnej primeranej lehote môže 
od Zmluvy odstúpiť. V takomto prípade zaniká licencia na softvér.  

2. K zániku Zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou alebo odstúpením od zmluvy z dôvodov 
uvedených v článku IV. tejto Zmluvy.  

3. Odstúpenie od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou musí byť druhej strane písomne 
doručené s lehotou tri pracovné dni od dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení  
od zmluvy na písomné vyjadrenie sa k tomuto odstúpeniu od zmluvy. V prípade ak sa druhá 
strana nevyjadrí k písomnému odstúpeniu od zmluvy v tejto lehote je písomné odstúpenie 
od tejto Zmluvy účinné prvým dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty.  

4. Nadobúdateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť bez nároku na finančnú kompenzáciu 
akýchkoľvek vzniknutých výdavkov Poskytovateľa:  

a) v prípade, že dielo má neodstrániteľnú chybu, nie je spôsobilé slúžiť svojmu účelu  
a dodávka  nezodpovedá špecifikáciám uvedeným v tejto zmluve a jej prílohe č. 1 aj  
potom, ako boli chyby diela odstraňované v súčinnosti oboch zmluvných strán;  

b) ak bude Poskytovateľ bez udania dôvodu a bez ospravedlnenia v omeškaní s odovzdaním 
diela viac ako 30 kalendárnych dní.  

 

V. Doba poskytnutia licencie 

1. Právo používať softvér tzv. licencia sa poskytuje na dobu neurčitú od dňa podpísania  Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí do ostrej prevádzky, ktorým sa skonštatuje, že „Softvér je plne funkčný 
a bez chýb“, nakoľko tento deň sa považuje za určujúci deň vo vzťahu k dodaniu celkového 
predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy. Licencie na softvér musia byť použiteľné aj po uplynutí 
doby, počas ktorej bude k dispozícii používateľská podpora (t. j. Nadobúdateľ obdrží časovo 
neobmedzenú licenciu).  

 

VI. Spôsob plnenia zmluvy 

1. Upgrade modulu midPoint bude dodaný Poskytovateľom a implementovaný na systém 
MATLAB a systém IKT ISS prevádzkovaný nadobúdateľom v DC VaV v Žiline. Poskytovateľ dodá 
najnovšiu verziu softvéru uvoľnenú výrobcom. Poskytovateľ zabezpečí implementáciu modulu 
midPoint do systému IKT ISS. Poskytovateľ softvér odovzdá na hmotných nosičoch  
obsahujúcich softvér a dokumentáciu k softvéru, softvér nainštaluje, vykoná príslušné 
nastavenia do 14 dní od účinnosti Zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu Protokol o odovzdaní 
a prevzatí do ostrej prevádzky.  

2. Poskytovateľ poskytne Nadobúdateľovi technickú podporu podľa článku IX. v  trvaní 24 
mesiacov odo dňa  prevzatia dodávky do ostrej prevádzky.  
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3. Obidve zmluvné strany týmto prehlasujú, že všetky neverejné informácie, ktoré od seba 
navzájom získajú budú použité výhradne pre potreby plnenia tejto zmluvy a považujú sa 
za dôverné v zmysle § 17 Obchodného zákonníka. Obidve zmluvné strany sú povinné 
dodržovať pred treťou stranou všetky utajenia a mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a 
informáciách, ktoré nadobudli v súvislosti s predmetom plnenia tejto zmluvy v priebehu 
platnosti tejto zmluvy ako aj po skončení jej platnosti. Tieto informácie nebudú poskytnuté 
v žiadnej forme tretím stranám, pokiaľ nedôjde k písomnej dohode, ktorá by zaobchádzanie 
s týmito informáciami upravila iným spôsobom.  

4. Zmluvné strany sa zaväzujú považovať za dôverné v zmysle § 17 Obchodného zákonníka tiež 
všetky neverejné informácie získané ústnym podaním a zachovávať mlčanlivosť o týchto 
informáciách aj po ukončení zmluvného vzťahu.  

 

VII. Cena a platby 

1. Poskytovateľ poskytne softvér Nadobúdateľovi za vopred dohodnutú cenu. Kúpna cena  
za dodanie predmetu tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona 
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena pevná. Cena platí  
pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok, stanovených vo verejnom obstarávaní,  
v ponuke Poskytovateľa a podľa tejto Zmluvy. Cena za dodanie predmetu zmluvy je stanovená 
na  8300 EUR bez DPH a obsahuje poplatok za licenciu, súvisiace inštalačné a konfiguračné 
práce a poplatok za technickú podporu po dobu 24 mesiacov používania.  

2. Poskytovateľ a Nadobúdateľ sa dohodli, že celková kúpna cena podľa článku VII., bod 1. v EUR 
bez DPH je konečná.  

3. Poskytovateľ si do ceny podľa článku VII., bod 1. započítal všetky náklady spojené s dodaním 
predmetu tejto Zmluvy.  

4. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru iba na základe Nadobúdateľom podpísaného 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí do ostrej prevádzky vystaveného podľa článku VI., bod 1. 
tejto Zmluvy.  

5. Platba za predmet dodania podľa tejto Zmluvy bude uskutočnená na základe vyúčtovania 
Poskytovateľa formou faktúry za predmet plnenia tejto Zmluvy. Faktúra bude daňovým 
dokladom. Faktúra bude obsahovať minimálne:  

a) obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ/DRČ Poskytovateľa  
b) meno, sídlo, IČO, DIČ/DRČ Nadobúdateľa  
c) číslo tejto Zmluvy  
d) číslo faktúry  
e) deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry  
f)     označenie finančného ústavu a čísla účtu Poskytovateľa, na ktorý sa má platiť  
g) názov a množstvo tovaru: „Upgrade systému MATLAB – modul midPoint poskytovaného v 

rámci služieb IKT ISS“  
h) fakturovanú cenu celkom v EUR bez DPH  
i)     podpis oprávnenej osoby Poskytovateľa  

6. Prílohou k faktúre je dodací list vystavený Poskytovateľom s uvedením termínov, v ktorých 
prebehlo dodanie predmetu. Prílohou dodacieho listu je Protokol o odovzdaní a prevzatí 
do ostrej prevádzky.  

7. Poskytovateľ a Nadobúdateľ sa dohodli, že faktúra bude mať splatnosť 60 dní.  

8. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebudú obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, je 
Nadobúdateľ oprávnený ju zamietnuť a vrátiť Poskytovateľovi na doplnenie/opravu. V takom 
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prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť od začiatku doručením 
opravenej faktúry Nadobúdateľovi. Rozhodnutie o tom, či bude na základe tejto skutočnosti 
vystavená doplnená/opravená faktúra s novou lehotou splatnosti a doplnenými/opravenými 
údajmi alebo bude vystavená nová faktúra s novým číslom faktúry je na Poskytovateľovi, 
pričom pri vystavení novej faktúry s novým číslom je povinný zaslať Nadobúdateľovi dobropis 
na pôvodnú faktúru spolu so zaslaním novej faktúry s novým číslom.  

 

VIII. Záruky a záručná doba 

1. Poskytovateľ poskytuje záruku, že dodaný softvér má ku dňu podpisu Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí do ostrej prevádzky funkčné vlastnosti opísané v dokumentácii k softvéru. Záručná 
doba na funkčnosť počítačového programu je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa podpisu 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí do ostrej prevádzky podľa článku VI., bod 1. tejto Zmluvy 
oboma stranami.  

2. Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej zákazník nemôže používať predmet zmluvy 
pre chyby, za ktoré zodpovedá Poskytovateľ, pričom sa záruka o túto dobu predlžuje 
po ukončení obdobia záruky dohodnutej v tejto zmluve.  

3. V prípade oprávnených požiadaviek Nadobúdateľa na opravu problémov v záručnej dobe 
neprináleží Poskytovateľovi žiadna odmena za vykonaný servis.  

4. Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami § 433 a nasl. § 436 a nasledujúcimi Obchodného 
zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za chyby.  

 

IX. Technická podpora 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať technickú podporu softvéru v rozsahu špecifikovanom 
v prílohe č. 1 Zmluvy. Podporou sa rozumie:  

a) dodávky nových verzií (priebežne stiahnutím zo servera alebo na médiách (napr. DVD));  
b) technická podpora poskytovaná telefonicky, e-mailom alebo prístupom na webové 

stránky, technická podpora aj v prípade inštalácie novej verzie.  

2. V rámci poskytovania technickej podpory sa Poskytovateľ zaväzuje k poskytnutiu konzultácií 
ohľadom inštalácie a používania programu a jeho interakcie s hardvérom, operačným 
prostredím a inými softvérovými produktmi nepretržitým prístupom na webové stránky 
Poskytovateľa, telefonicky a e-mailom v pracovné dni. Riešenie problému bude zahájené 
najneskôr nasledujúci pracovný deň po nahlásení. Poskytovateľ sa zaväzuje  zabezpečiť 
odstránenie zisteného nedostatku softvéru, ktorý bráni riadnemu používaniu softvéru v 
primeranom čase v závislosti od rozsahu a závažnosti problému, najneskôr však do 30 
kalendárnych dní.  

3. Technická podpora dodaného softvéru bude poskytovaná 24 mesiacov od prevzatia dodávky 
do ostrej prevádzky.  

 

X. Sankcie 

1. Poskytovateľ a Nadobúdateľ sa dohodli, že zmluvná pokuta za nedodržanie termínu dodania 
predmetu plnenia podľa článku VI., bod 1. tejto zmluvy je 0,05% z nadobúdacej ceny za každý 
začatý deň nedodržania termínu. Nárok na zmluvnú pokutu začína plynúť prvým pracovným 
dňom po dni uplynutia lehoty podľa článku VI., bod 1. tejto zmluvy. Právo na zmluvnú pokutu 
podľa tohto odseku nezaniká ani v prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou 
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stranou, pričom počítanie dní, za ktoré je Nadobúdateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu 
podľa tohto odseku sa ukončí v deň účinnosti odstúpenia od zmluvy.  

 

XI. Kontrola 

1. Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štrukturálnych 
fondov EÚ, Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone 
kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 528/2008 o pomoci a 
podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov (ďalej len ako 
„zákon č. 528/2008“) a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006, resp. 
subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa zákona č. 528/2008 a podľa 
článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 na výkon kontroly. Za strpenie výkonu 
kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží Poskytovateľovi žiadna 
odmena, náhrada ani iné plnenie. Poskytovateľ je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú 
štruktúru plnenia zákazky na základe požiadavky Nadobúdateľa alebo oprávneného orgánu 
alebo nimi poverených subjektov a osôb, dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného 
charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tohto 
odseku Zmluvy.  

2. Nesplnenie povinností Poskytovateľa v zmysle tohto odseku Zmluvy, t.j. nestrpenie kontroly, 
neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany Poskytovateľa v 
zmysle tohto Článku sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Poskytovateľ je povinný 
nahradiť Nadobúdateľovi škodu vzniknutú porušením povinností Poskytovateľa stanovených v 
tomto odseku Zmluvy. Povinnosti v zmysle tohto odseku Zmluvy má Poskytovateľ po dobu 
upravenú všeobecne záväznými pravidlami pre implementáciu projektov zo štrukturálnych 
fondov EÚ v programovom období 2007-2013 (minimálne do 31. augusta 2020).  

 

XII. Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto zmluvy. Pre 
odstúpenie od tejto Zmluvy platia ustanovenia článku IV. tejto Zmluvy.  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a 
zaväzujú sa bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať 
vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti 
budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.  

3. Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou očíslovaných písomných 
dodatkov, podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán po dohode oboch strán.  

4. V prípade akýchkoľvek sporov vzniknutých z tejto zmluvy je rozhodným právom právny 
poriadok Slovenskej republiky a o prípadných sporoch rozhodne vecne a miestne príslušný súd 
v SR.  

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch. Jeden originál obdrží každá zo zmluvných 
strán.  

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcom po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 
republiky, k čomu dávajú zmluvné strany súhlas.  

7. 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 v 
Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom 
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vestníku. Poskytovateľ  berie na vedomie povinnosť Nadobúdateľa na zverejnenie tejto zmluvy 
ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na 
zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.  

8. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.  

 

 

V Bratislave, dňa 20.10.2014  

 

Objednávateľ: 

 

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

Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., 

Generálny riaditeľ CVTI SR 

  V Bratislave, dňa 20.10.2014  

 

Dodávateľ: 

 

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

Mgr. Katarína Stanovská,  

Konateľ Evolveum, s. r. o. 
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Príloha č. 1  
 

Špecifikácia upgradu – modul MidPoint  

 

1. Upgrade modulu midPoint na verziu 3.0 vrátane licencie  

2. Implementácia modulu midPoint do systému MATLAB a systému IKT ISS   

3. Technická podpora  

a) Poskytovateľ bude vykonávať podporu modulu midPoint a jeho servis a udržiavať ho  

v dobrých prevádzkových podmienkach prostredníctvom pravidelného monitoringu a 

pravidelne vykonávanej preventívnej starostlivosti. 

b) V prípade nutnosti, ak nastane kritický stav resp. dlhodobý problém s prevádzkou, 

zabezpečí Poskytovateľ okamžitý zásah, ktorým sprevádzkuje systém v čo najkratšom 

čase, najneskôr však do dvoch hodín. 

c) Poskytovaná podpora systému zahŕňa aj prípadnú konverziu resp. opravu dát.   

d) Počas trvania tejto zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje dodať a uviesť do prevádzky 

všetky  nové verzie mudulu midPoint. Dodávka bude zahŕňať aj príslušnú 

dokumentáciu a neobmedzené licencie. 

e) Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade potreby poskytnúť Objednávateľovi po dobu 

trvania Zmluvy bezodplatne mimozáručné úpravy modulu midPoint v celkovom 

rozsahu minimálne 150 hodín. 

f) Podrobnejšie určenie poskytovaných služieb:  

- konzultačná činnosť týkajúca sa technickej prevádzky systému 

- analýza zistených chýb v jednotlivých komponentoch systému, identifikácia 

druhu a miesta chyby, odstraňovanie zistených chýb v systéme 

- reporting o stave riešenia chýb 

- dodávky nových verzií systému a ich zavedenie na vyžiadanie, vrátane 

dokumentácie a neobmedzených licencií  

- poradenská služba (hot-line) - elektronickým spôsobom alebo telefonicky 

- analytická a metodická podpora pri prevádzke 

- konfigurácia a parametrizácia systému 

- zaškoľovanie a preškoľovanie administrátorov 
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- vykonávanie dohodnutých zmien v systéme 

- generovanie požadovaných výstupov  

- technické zabezpečenie nových používateľov v systéme 

- podpora pri mimoriadnych udalostiach (napr. porušenie integrity systému 

následkom zlyhania HW) 

- úpravy funkcionalít systému podľa požiadaviek a v rozsahu zmluvných 

podmienok 

 




