
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(zákazka s nízkou hodnotou)

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby:

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: RSNET s.r.o.
Sídlo: Dukelských hrdinov 976/38, 979 01  Rimavská Sobota
IČO: 36 631 221
Typ verejného obstarávateľa: osoba podľa § 8
Kontaktná osoba: Radoslav Obrtal
Telefón: +421903302433
e-mail : rsnet@rsnet.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.rsnet.sk

2. Predmet zákazky
Názov  zákazky:  „Certifikácia  ISO  normy  27001/2013  Systém  manažérstva  informačnej
bezpečnosti (ISMS)“
Predmet zákazky: Audítorské služby 
Druh zákazky: Zákazka na dodanie služby
Miesto  a termín  dodania:  prevádzka  verejného  obstarávateľa  -  ul.  Petra  Hostinského 2593  –
TEATRIUM, 979 01 Rimavská Sobota, 2 mesiace odo dňa účinnosti zmluvy.
CPV: 79212000-3 – Audítorské služby

3. Predpokladaná hodnota zákazky a kritérium na vyhodnotenie ponúk
PHZ: 8 406,67 bez DPH
Kritérium na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR bez DPH za dodanie celej zákazky

4. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky  je  certifikácia  normy  ISO 27001/2013.  Po  certifikácii  bude  certifikovaná
organizácia oprávnená pre certifikovanú oblasť používať certifikačnú známku. Rozsah služieb je
uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy Opis predmetu zákazky. Súčasťou zákazky sú všetky náklady
priamo  aj  nepriamo  súvisiace  s predmetom  zákazky  (cestovné  náklady,  resp.  ostatné  náklady
súvisiace  s implementáciou  v zmysle  prílohy  č.  1  tejto  výzvy  a v súlade  s Prílohou  č.  3  tejto
výzvy).

5. Spôsob určenia ceny
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

- Navrhovaná zmluvná cena musí  byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná.  Cena sa
nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len
na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena
bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.

- Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie:
- Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
- Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH,
- Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH. 
- Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní

označením „Nie som platcom DPH“.
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6. Výsledok verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Výsledok verejného obstarávania : Zmluva o poskytnutí audítorských a certifikačných služieb. 
Požadovaná lehota, resp. trvanie zmluvy: 2 mesiace

7. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ v rámci Operačného

programu Výskum a inovácie a  vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí
verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. 
Všetky  náklady  a výdavky  spojené  s prípravou,  spracovaním a predložením  ponuky  znáša
uchádzač.

8. Podmienky účasti

Informácie  a     formálne  náležitosti  nevyhnutné  na  splnenie  podmienok  účasti  týkajúce  sa  
osobného postavenia
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.
e) zákona – musí byť oprávnený dodávať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. 
Uchádzač  nemusí  predkladať  v ponuke  doklad  o oprávnení  dodávať  službu,  ktorý  zodpovedá
predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a  túto skutočnosť si  overí  verejný obstarávateľ  sám
v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. 
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý
vedie  Úrad  pre  verejné  obstarávanie  podľa  §  183  zákona,  túto  skutočnosť  si  overí  verejný
obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

Odôvodnenie primeranosti:
Podmienky  účasti  na  preukázanie  osobného  postavenia  uchádzačov  boli  stanovené  v  súlade
s platnou  legislatívou  a sú  primerané  vzhľadom  na  požadovaný  predmet  zákazky,  ktorý  sa
obstaráva.

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Verejný obstarávateľ stanovil 1 (jediné) kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v     EUR bez DPH.  
Uchádzač  musí predložiť Návrh na plnenie kritérií vrátane vyplnenej Cenovej tabuľky uvedenej
v Prílohe č. 2 tejto výzvy.
Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť cenu celkom za celý predmet zákazky. 
Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý
predmet  zákazky v EUR bez DPH.  Ako druhý v poradí  sa  umiestni  uchádzač,  ktorý vo svojej
ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR bez DPH, atď. 

10.Lehota, miesto a spôsob predloženia ponúk
Lehota na predkladanie ponúk: 01.02.2019 – 08.02.2019 do 10:00 hod.
Miesto  a spôsob  predloženia  ponúk:  Ponuky  je  možné  predkladať  v  elektronickej  alebo  v
listinnej podobe. 

Ponuka predložená v elektronickej podobe: 
Ponuka je doručená na emailovú adresu: rsnet@rsnet.sk a radoslav@obrtal.sk
Do  predmetu  e-mailu  treba  uviesť  heslo:  „CENOVÁ  PONUKA  -  Certifikácia  ISO  normy
27001/2013 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS)“.
V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom predložená vyplnená
Príloha č. 2 a Príloha č. 3,  obe podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača,
resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne oskenované (scan) a doručené v
lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedené mailové adresy. 
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Maximálna veľkosť prijatej  pošty 1 doručeného e-mailu na e-mail  kontaktnej  osoby verejného
obstarávateľa je max. 8 MB, a to vrátane príloh. V prípade, že veľkosť odosielanej pošty presahuje
tento limit, verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom rozdeliť ponuku do viacerých emailov a na
túto skutočnosť verejného obstarávateľa vhodným spôsobom upozorniť (napr. do predmetu emailu
uchádzač  uvedie:  1.  časť  cenovej  ponuky  -  „Certifikácia  ISO  normy  27001/2013  Systém
manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS)“, 2. časť cenovej ponuky - „Certifikácia ISO normy
27001/2013 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS)“ a atď..  

Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu: 
RSNET, s.r.o., Dukelských hrdinov 976/38, Rimavská Sobota 979 01
Ponuka musí  byť označená nápisom: „CENOVÁ PONUKA -  NEOTVÁRAŤ! –  Certifikácia ISO
normy 27001/2013 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS).
Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, sídlo,
adresa). 
V  prípade  predloženia  ponuky  v  listinnej  podobe  musí  byť  uchádzačom  predložená  vyplnená
Príloha č. 2 a Príloha č. 3,  obe podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača,
resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk
na vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa. 

11.Obsah ponuky uchádzača
Uchádzač predloží v elektronickej / listinnej ponuke:

- vyplnený a podpísaný Návrh  na  plnenie  kritérií  a cenovú tabuľku -  Príloha č.  2 tejto
výzvy.

- vyplnenú  a podpísanú  Zmluvu o poskytnutí  audítorských  a certifikačných  služieb -
Príloha č. 3 tejto výzvy.

Ak uchádzač  nepredloží  všetky požadované dokumenty   podľa bodu 11 tejto  výzvy a  nebude
možné uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho ponuka hodnotená. 

12.Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky je slovenský jazyk
Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným
prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom
jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

13.Výkon auditu
Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávanou službou, a to
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo školstva,  vedy, výskumu
a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) a ním poverené osoby, b) Útvar vnútorného auditu a nimi
poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi
poverené  osoby,  d)  Orgán  auditu,  jeho  spolupracujúce  orgány  a  osoby  poverené  na  výkon
kontroly/auditu, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f)
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v
písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu
s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu medzi
verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej finančnej kontroly
zo  strany  Poskytovateľa  nenávratného  finančného  príspevku,  v tomto  prípade  MŠVVaŠ  SR,
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

14.Ďalšie informácie:
- Verejný  obstarávateľ  úspešnému uchádzačovi  oznámi,  že  jeho  ponuku prijíma.  Úspešným

uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu bez DPH za dodanie celej
zákazky  a na  základe  definovaných  kritérií  v bode  4  tejto  Výzvy.  Ostatným  neúspešným
uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi, že ich ponuku neprijíma. 

- Ďalšie informácie poskytne kontaktná osoba uvedená v bode 1) tejto výzvy.
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- Lehota viazanosti ponúk je do 31.07.2019
- Nie je možné ponuku rozdeliť.
- Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
- Verejný  obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  osobne,  resp.  telefonicky  preveriť  uvedené

referencie, ich rozsah a kvalitu. 
- Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača pri naplnení podmienok podľa §53 ods. 5 a §40 ods. 6

zákona č. 343/2015.

15.Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym požiadavkám vo

výzve na predkladanie ponúk,
- ponuky prevýšia predpokladanú hodnotu zákazky.
- ak sa  zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

Prílohy:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií a Cenová tabuľka s jednotlivými položkami
Príloha č. 3 – Zmluva o poskytnutí audítorských a certifikačných služieb
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Príloha č.1 Výzvy na predkladanie ponúk

Opis predmetu zákazky

Certifikácia ISO normy 27001/2013 
Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS)

Verejný obstarávateľ
Názov: RSNET, s.r.o.
Sídlo: Dukelských hrdinov 976/38, Rimavská Sobota 979 01
IČO: 36 631 221

Realizácia v rámci projektu:
Názov projektu: Zavedenie a certifikácia ISO normy 27001/2013 v spoločnosti RSNET, s.r.o
Operačný program: OP Výskum a inovácie
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09

Informácie o     spoločnosti:  

Spoločnosť RSNET, s.r.o., je spoločnosťou podnikajúcou v oblasti poskytovania telekomunikačných
služieb. Na trhu pôsobí od roku 2004. Poskytuje služby v oblasti internetu, televízie aj telefonovania.
Uvedené  služby  ponúka  zákazníkom  jednotlivo  alebo  prostredníctvom  kombinácii  služieb  vo
zvýhodnených balíčkoch. 
V súčasnosti má spoločnosť zavedené len základné bezpečnostné procesy v zmysle best practice.

- Predmet  podnikania  –  Počítačové  služby;  Služby  súvisiace  s počítačovým  spracovaním
údajov;  Poskytovanie elektronických komunikačných sietí  a elektronických komunikačných
služieb

- Počet zamestnancov – 11
- Počet pobočiek – 1

5



Príloha č.2 Výzvy na predkladanie ponúk

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ A CENOVÁ TABUĽKA

Predkladateľ ponuky:
Názov uchádzača:

Sídlo:

IČO:

Kontakt:

Sme – nie sme platcami DPH (neplatný údaj prečiarknuť)

Predmet zákazky
Cena spolu v EUR

bez DPH
DPH v EUR

Cena spolu v EUR
s DPH

Služby certifikácie ISO 27001

SPOLU

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky.

Osobitné požiadavky na plnenie:
- Cena je stanovená za celý predmet zákazky a obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom

obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti  s touto zákazkou nevzniknú
verejnému  obstarávateľovi  žiadne  iné  dodatočné  náklady  (napr.  cestovné  náklady,  resp.
ostatné náklady súvisiace s implementáciou)

- Miesto realizácie – prevádzka spoločnosti na ul. Petra Hostinského 2593 – TEATRIUM, 979
01 Rimavská Sobota. V rámci procesov, pri ktorých nie je prítomnosť zákazníka nevyhnutná,
môže byť miestom výkonu aj sídlo spoločnosti dodávateľa.

- Predpokladaná dĺžka certifikácie – 2 mesiace
- Splatnosť faktúry – 30 dní

Prehlásenie dodávateľa: Vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v mieste a čase jej
vyhotovenia.

V...................................., dňa.....................

.........................................
Podpis, odtlačok pečiatky
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Príloha č.3 Výzvy na predkladanie ponúk

Zmluva o poskytnut auudítorských a certifikačných služieb zameraných na certifikáciu systému
manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001:2013 a o používaní certifikačných značiek

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov) medzi nasledovnými zmluvnými stranami

 (ďalej len „Zmluva“)

Objednávateľ:
Obchodné meno: RSNET s.r.o.
Sídlo: Dukelských hrdinov 976/38, Rimavská Sobota 979 01
IČO: 36 631 221
DIČ: 2021895810
Zápis: v OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 9702/S
Konajúci: Radoslav Obrtal
Email: rsnet@rsnet.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Poskytovateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Zastúpená:

(ďalej len „poskytovateľ“)

Žiadateľ o certifikáciu a certifikačný orgán (ďalej spolu tiež ako „Zmluvné strany“) uzatvárajú túto
Zmluvu v nasledujúcom znení:

Článok I
Predmet Zmluvy

1. Poskytovateľ  sa  touto  Zmluvou  zaväzuje  poskytovať  na  základe  požiadaviek  Objednávateľa
certifikačné služby, ktoré budú poskytované a realizované v rámci schváleného projektu žiadateľa
o  certifikáciu:  „Zavedenie  a certifikácia  ISO normy 27001/2013  v spoločnosti  RSNET s.r.o.“,
s kódom projektu:  313030P320. Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum
a inovácie s kódom výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-09.

7



2. Poskytovateľ  sa  touto  Zmluvou  zaväzuje  poskytovať  na  základe  požiadaviek  Objednávateľa
odborné Auditorské certifikačné služby v oblasti ISO normy 27001/2013 Manažment informačnej
bezpečnosti  pre projekt uvedený v bode 1 Článku 1 tejto Zmluvy po dobu maximálne 2 mesiace
od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

3. Objednávateľ  sa  za  poskytnuté  odborné  služby  zaväzuje  Poskytovateľovi  uhradiť  odmenu  vo
výške a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve.

4. Očakávaným výstupom bude udelenie platného certifikátu ISO 27001 nezávislou certifikačnou
autoritou.

Článok II

Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ  sa  zaväzuje  zaplatiť  Poskytovateľovi  odmenu  vo  výške  a  za  podmienok
dohodnutých v tejto Zmluve.

Článok III
Práva a povinnosti Poskytovateľa

1. Poskytovateľ  sa  zaväzuje  postupovať  pri  plnení  jeho  zmluvných  záväzkov  v  súčinnosti  s
Objednávateľom,  s  odbornou  starostlivosťou,  a  v  súlade  s touto  zmluvou.  Od  pokynov
Objednávateľa  sa  môže  Poskytovateľ  odchýliť,  len  ak  je  to  naliehavo  nevyhnutné  v  záujme
Objednávateľa a Poskytovateľ nemôže včas dostať jeho súhlas.

2. Poskytovateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri poskytovaní
služieb,  ktoré  sú  predmetu  tejto  Zmluvy,  a  ktoré  môžu  mať  vplyv  na  zmenu  pokynov
Objednávateľa.

3. Poskytovateľ  poskytne  Objednávateľovi  na  základe  jeho  predchádzajúcej  výzvy  informácie  o
postupe a priebehu plnenia predmetu tejto Zmluvy v primeranej lehote.

4. Poskytovateľ  je  oprávnený  v  odôvodnených  prípadoch  požiadať  Objednávateľa  o  zaujatie
písomného stanoviska k ním navrhovanému ďalšiemu postupu.

5. Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) a ním poverené osoby, b) Útvar vnútorného auditu a nimi
poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi
poverené  osoby,  d)  Orgán  auditu,  jeho  spolupracujúce  orgány  a  osoby  poverené  na  výkon
kontroly/auditu, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými
v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

6. Objednávateľ  si  vyhradzuje  právo  bez  akýchkoľvek  sankcií  odstúpiť  od  zmluvného  vzťahu
s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu medzi
verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej finančnej kontroly
zo  strany  Poskytovateľa  nenávratného  finančného  príspevku,  v tomto  prípade  MŠVVaŠ  SR,
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

Článok IV
Zodpovednosť za škodu
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1. Poskytovateľ  zodpovedá  za  správnosť,  presnosť  a komplexnosť  informácií  poskytnutých
v rámci Audítorských a certifikačných služieb ISO 27001   

2. Za škodu sa považujú nesprávne, nepresné, alebo nekomplexné informácie poskytnuté v rámci
Audítorských a certifikačných služieb ISO 27001 Poskytovateľom.  Vznik škody môže mať za
následok ukončenie zmluvy.

3. Poskytovateľ bude vždy zbavený zodpovednosti za škodu tiež v prípade, ak Objednávateľa
prostredníctvom e-mailu upozorní na riziká vyplývajúce z odporúčaného postupu alebo postupov,
ako aj možných odlišných interpretácií právnych predpisov príslušným orgánom, prípadne súdom,
a  Objednávateľ  napriek  tomu  postupuje  spôsobom,  ktorý  bol  Poskytovateľom  označený  ako
rizikový.

4. Za škodu sa nepovažuje ujma,  ktorá Objednávateľovi  vznikne v dôsledku zmien právnych
predpisov, ktoré nadobudnú platnosť v dobe po poskytnutí služieb, a ktoré sa týkajú predmetu tejto
Zmluvy.  Ustanovenie  predchádzajúcej  vety  platí  obdobne  pre  zmeny  všeobecne  prijímanej
interpretácie právnych predpisov vzťahujúcich sa k predmetu tejto Zmluvy. Poskytovateľ je však
povinný upozorniť Objednávateľa na podstatné zmeny právnych predpisov súvisiace s predmetom
tejto Zmluvy, ktoré sú v dobe poskytnutia konzultačných služieb platné, ale nie sú účinné, a na
zodpovedajúce prechodné ustanovenia.

Článok V
Odmena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za všetky plnenia podľa Zmluvy, ktorú je povinný
uhradiť Objednávateľ Zhotoviteľovi, je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách
a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov  vo výške  ............................................. €
bez  DPH  (slovom:  ......................................................................... Eur),  výška  DPH
............................................. € (slovom): ........................................................................., t.j. spolu
............................................. € s DPH (slovom: .........................................................................).

2. Odmena je splatná na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom a doručenej Objednávateľovi. 

3. Faktúra vystavená Poskytovateľom  musí mať náležitosti daňového dokladu v súlade príslušnými
platnými právnymi predpismi. 

4. Súčasťou faktúry je Objednávateľom akceptovaný a podpísaný preberací protokol o poskytnutí
príslušných služieb Objednávateľom, bez tohto dokumentu je faktúra neúplná a neplatná.

5. Ak faktúra, resp. preberací protokol nebude obsahovať stanovené náležitosti alebo v nej nebudú
správne uvedené údaje, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť v lehote 5 (piatich) kalendárnych dní
po jej doručení Poskytovateľovi, s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov
a žiadať jej opravu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti
začne plynúť doručením opravenej faktúry. 

6. Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia Poskytovateľom, a to
výlučne bezhotovostným  prevodom na účet Poskytovateľa uvedenom v identifikačných údajoch
Poskytovateľa v rámci tejto Zmluvy. Faktúra sa považuje za uhradenú v momente, kedy dôjde k
pripísaniu platby na účet Poskytovateľa.
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Článok VI
Ochrana dôverných informácií

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedia  pri  plnení  tejto  Zmluvy  alebo  v  súvislosti  s  jej  uzatvorením,  ako  aj  o  všetkých
informáciách,  ktoré  majú  charakter  dôverných  informácií  alebo  tvoria  predmet  obchodného
tajomstva druhej Zmluvnej strany alebo inej tretej osoby (ďalej len „Dôverné informácie“), a tieto
chrániť pred ich zverejnením, sprístupnením alebo poskytnutím tretej osobe. Zmluvné strany sa
zaväzujú  Dôverné  informácie  používať  výlučne  na  účely  plnenia  tejto  Zmluvy,  prijať  všetky
potrebné  kroky  na  ochranu  a  zabezpečenie  Dôverných  informácií  pred  ich  zverejnením,
sprístupnením  alebo  poskytnutím  tretej  osobe  a  Dôverné  informácie  nezneužiť  a nepoužiť  v
rozpore s  oprávnenými záujmami druhej  Zmluvnej  strany v prospech svoj  alebo tretích osôb.
Všetky  osoby,  ktoré  v súvislosti  s plnením  tejto  Zmluvy  prídu  alebo  môžu  prísť  do  styku
s Dôvernými  informáciami,  je  povinná  každá  zo  Zmluvných  strán  zaviazať  povinnosťou
ochraňovať Dôverné informácie za podmienok rovnako prísnych ako sú podmienky stanovené v
tejto Zmluve, pričom zodpovednosť Zmluvných strán za záväzok mlčanlivosti podľa tohto článku
týmto nie je dotknutá.

2. Povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže Zmluvnú stranu zbaviť jedine súd alebo štatutárny
orgán  druhej  Zmluvnej  strany  formou  predchádzajúceho  písomného  súhlasu.  Týmto  nie  je
dotknutá  povinnosť  Zmluvných  strán  v  nevyhnutnom  a  v  odôvodnenom  rozsahu  poskytnúť
Dôverné  informácie  v  prípade,  ak  im  takúto  povinnosť  ukladá  zákon,  alebo  ak  na  to  budú
zaviazaní rozsudkom, alebo akýmkoľvek iným rozhodnutím alebo aktom subjektu, ktorý je na
základe zákona oprávnený prijímať takéto rozsudky, rozhodnutia alebo akty, a ak nemajú podľa
zákona  právo  odmietnuť  poskytnutie  Dôverných  informácií  z  dôvodu  porušenia  záväzku
mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy.

3. Záväzok mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy platí po dobu existencie Dôverných informácií, a to
aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou, pokiaľ nebude záväzku mlčanlivosti
Zmluvná strana skôr písomne zbavená.

4. Pre účely tejto Zmluvy výraz „Dôverné informácie” znamená:

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv)
všetky skutočnosti, údaje a informácie obchodnej, výrobnej, technickej, finančnej, organizačnej,

marketingovej  alebo  akejkoľvek  inej  povahy  súvisiace  s  podnikom  a  podnikaním
Objednávateľa, ktoré majú skutočnú a preukázateľnú materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu,
a  nie  sú  v  príslušných  obchodných  kruhoch,  v  ktorých  Objednávateľ  alebo  Poskytovateľ
pôsobí  alebo  bude  pôsobiť,  bežne  dostupné  a zároveň  Zmluvná  strana  zodpovedajúcim
spôsobom ich utajenie zabezpečuje, a ktoré sú predmetom obchodného tajomstva podľa § 17
Obchodného zákonníka; tieto skutočnosti nemusia byť výslovne označené ako dôverné;

a) všetky  iné  skutočnosti,  údaje  a  informácie  obchodnej,  výrobnej,  technickej,  finančnej,
organizačnej,  marketingovej  alebo  akejkoľvek  inej  povahy  súvisiace  s  podnikom  a
podnikaním Objednávateľa, ktoré podľa vôle Objednávateľa majú byť utajené a sú označené
ako dôverné a to ústnou alebo písomnou formou;

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)informácie,  ktoré  sú  legislatívou  definované
ako dôverné.

5. Pri  ochrane  Dôverných  informácií  sú  Zmluvné  strany  povinné  zdržať  sa  najmä  konania,
ktorým by tretej osobe neoprávnene, t.j. bez predošlého písomného súhlasu štatutárneho orgánu
druhej Zmluvnej strany, poskytli, oznámili, sprístupnili, pre seba alebo pre tretiu osobu využili
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Dôverné informácie, o ktorých sa dozvedeli akýmkoľvek spôsobom.

6. Zmluvná  strana  je  oprávnená  použiť  Dôverné  informácie  výlučne  v  rámci  plnenia  tejto
Zmluvy, pričom je povinná dodržiavať všetky postupy a pravidlá druhej Zmluvnej strany určené
na ochranu Dôverných informácií a kedykoľvek vykonať akékoľvek dodatočné opatrenia potrebné
na zachovanie a ochranu akejkoľvek Dôvernej informácie.

7. V  prípade,  že  si  Zmluvná  strana  nie  je  istá,  či  majú  byť  akékoľvek  skutočnosti  alebo
informácie  podľa  vôle  druhej  Zmluvnej  strany  utajené,  je  povinná  si  pred  ich  poskytnutím,
oznámením alebo sprístupnením tretej  osobe  na  to  vyžiadať  písomný súhlas  druhej  Zmluvnej
strany.

8. Zmluvné  strany  sú  si  vedomé všetkých obchodno-právnych a  trestno-právnych  dôsledkov
porušenia povinností podľa tohto článku Zmluvy.

9. Zmluvné strany sú v plnom rozsahu zodpovedné za akékoľvek porušenie záväzkov uvedených
v tomto článku Zmluvy alebo v právnych predpisoch, ktoré môžu byť spôsobené nimi samými,
ako aj  ich  zamestnancami,  manažérmi  alebo inými  fyzickými  osobami,  právnickými  osobami
a/alebo subjektmi najatými alebo používanými v akejkoľvek forme alebo na základe akýchkoľvek
dôvodov.

10. Poskytovateľ  je  povinný  po  ukončení  svojej  práce  na  predmete  tejto  zmluvy  vrátiť
Objednávateľovi všetky dokumenty v papierovej aj elektronickej forme. Poskytovateľ si nesmie
ponechať žiadne kópie ani modifikované kópie dokumentácie a informácií, ktoré mu pre plnenie
predmetu tejto Zmluvy Objednávateľ poskytol.

Článok VII
Zánik Zmluvy

1. Táto Zmluva zaniká:

a) na základe vzájomnej písomnej dohody Zmluvných strán,

b) výpoveďou,

c) odstúpením od Zmluvy.

2. Zmluva  môže  byť  ukončená  písomnou  dohodou  Zmluvných  strán,  pričom  zaniká  dňom
uvedeným v tejto dohode, kde sa upravia aj vzájomné nároky strán dohody vzniknuté z plnenia
Zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy
dohodou. Ak deň skončenia Zmluvy nie je v dohode uvedený, skončí sa Zmluva posledným dňom
v mesiaci, v ktorom bola písomná dohoda podpísaná oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných
strán.

3. Ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená túto Zmluvu vypovedať, a to z akéhokoľvek dôvodu
alebo bez udania dôvodu.  Výpovedná doba je 2 (dva) mesiace a začína plynúť prvým dňom
kalendárneho  mesiaca  nasledujúceho  po  mesiaci,  v  ktorom  bola  výpoveď  doručená  druhej
Zmluvnej strane.

4. Ktorákoľvek  zo  Zmluvných  strán  je  oprávnená  odstúpiť  od  tejto  Zmluvy  v  prípadoch
stanovených touto  Zmluvou  alebo Obchodným zákonníkom,  najmä  však  v  prípade  ak  druhá
Zmluvná strana podstatne poruší svoje povinnosti  vyplývajúce z tejto Zmluvy. Odstúpenie od
Zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme a musia v ňom byť uvedené dôvody odstúpenia.
Právne  účinky  odstúpenia  od  Zmluvy  nastávajú  dňom  doručenia  písomného  oznámenia  o
odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

5. Ak  objektívne  neodôvodnený  zánik  Zmluvy  zo  strany  Poskytovateľa  bude  mať  za  následok
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negatívne  ovplyvnenie  celého  projektu,  definovanom  v článku  1  tejto  Zmluvy,  čím  vznikne
Objednávateľovi  akákoľvek  preukázateľná  škoda  (napr.  nevyčerpanie  všetkých  schválených
finančných  prostriedkov,  zrušenie  nenávratného  finančného  príspevku  pre  danú  službu),  je
Poskytovateľ povinný do 30 dní od Výzvy Objednávateľa vynahradiť ušlú škodu.

6. Ak výpoveď Zmluvy zo strany Objednávateľa bude z dôvodu nedostatočnej odbornej znalosti
a kompetencií poskytovaných služieb Poskytovateľom, čím vznikne Objednávateľovi akákoľvek
preukázateľná škoda (napr. nevyčerpanie všetkých schválených finančných prostriedkov, zrušenie
nenávratného finančného príspevku pre  danú službu),  je  Poskytovateľ  povinný do 30  dní  od
Výzvy Objednávateľa vynahradiť ušlú škodu.

Článok VIII
Vzájomná komunikácia

1. Všetka komunikácia a akékoľvek právne úkony súvisiace s touto Zmluvou,  vrátane tých, ktoré
vyžadujú písomnú formu, môžu byť uskutočnené prostredníctvom pošty (doporučená zásielka)
alebo  elektronickej pošty, a to aj bez elektronického podpisu, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje
inak. Pre odstúpenie od Zmluvy sa vyžaduje doručenie poštou (doporučená zásielka).

2. V prípade doručovania poštou je adresou pre doručovanie zásielok sídlo jednotlivých Zmluvných
strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Písomnosť doručovaná poštou sa považuje za doručenú, ak
ju adresát prevzal, dňom prevzatia adresátom, ak ju odmietol adresát prevziať, dňom odmietnutia
prevziať písomnosť. V prípade, ak si adresát písomnosť neprevezme v úložnej lehote na pošte, ak
sa  písomnosť  vráti  odosielateľovi  s  označením  pošty  „adresát  neznámy“  alebo  „adresát  sa
odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň
vrátenia zásielky odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 

3. V prípade  doručovania  elektronickou  poštou  je  adresou  pre  doručovanie  elektronickej  pošty
emailová adresa jednotlivých Zmluvných strán uvedená v záhlaví tejto Zmluvy. Elektronická pošta
sa považuje za doručenú dňom nasledujúcim po dni jej odoslania na emailovú adresu podľa tohto
odseku, aj keď nebola adresátom prečítaná.

4. Elektronická pošta sa využíva primárne na komunikáciu v rámci realizácie poskytovaných služieb.
V prípade, ak je nevyhnutná spätná väzba v presne definovanom časovom termíne, a odosielateľ
neobdržal potvrdenie o prijatí a prečítaní uvedenej emailovej pošty prijímateľom, je odosielateľ
povinný  upovedomiť  o tejto  skutočnosti  prijímateľa  aj  telefonicky  v dostačenom  časovom
predstihu. 

5. Dokumentácia, ktorá má zmluvný charakter, resp. je požadované potvrdenie prevzatia a doručenia,
sa musí zasielať doporučenou listinnou formou.    

Článok IX
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť
po  zrealizovaní  administratívnej  kontroly  Zmluvy  a  súvisiacej  dokumentácie  Ministerstvom
hospodárstva SR.

2. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) origináloch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží 2
(dve) vyhotovenia.

3. Meniť a dopĺňať túto Zmluvu je možné len na základe dohody oboch Zmluvných strán, a to
výlučne  vo  forme  písomných  a  očíslovaných  dodatkov  k  tejto  Zmluve  podpísanými  oboma
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Zmluvnými stranami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

4. Zmluvné  strany berú  na  vedomie,  že  práva  a  povinnosti  vzniknuté  na  základe  tejto  Zmluvy
prechádzajú v súlade s príslušnými právnymi predpismi aj na ich prípadných právnych nástupcov.

5. Práva a povinnosti Zmluvných strán touto Zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami  zákona  č.  513/1991  Zb.  Obchodný  zákonník  v  znení  neskorších  predpisov  a
ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Rozhodným pávom je
právo Slovenskej republiky.

6. Pokiaľ akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo nevymáhateľným,
nespôsobí  to  neplatnosť  alebo  nevymáhateľnosť  celej  Zmluvy,  ak  je  úplne  oddeliteľným  od
ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne
vzájomným  rokovaním  vo  forme  písomného  dodatku  Zmluvy  nahradiť  neplatné  alebo
nevymáhateľné  ustanovenie  Zmluvy  novým  platným  a  vymáhateľným  ustanovením,  ktorého
predmet bude v najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu pôvodného ustanovenia a zároveň
bude zachovaný účel tejto Zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy, budú prednostne riešiť
formou dohody (zmieru)  prostredníctvom svojich  zástupcov.  V prípade,  že  sa  spor  nevyrieši
dohodou Zmluvných strán alebo zmierom, je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená požiadať
o rozhodnutie prípadného sporu miestne príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.

8. Zmluvné  strany  sa  zaväzujú  oznámiť  si  navzájom  akékoľvek  zmeny  údajov  dôležitých  pre
bezproblémové  plnenie  Zmluvy  a jednotlivých  práv  a povinností  Zmluvných  strán  z nej
vyplývajúcich.

9. Zmluvné strany vyhlasujú,  že Zmluva vyjadruje vôľu Zmluvných strán, že Zmluvu uzatvorili
slobodne a vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, riadne si ju prečítali,
porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú na znak súhlasu
s touto Zmluvou svojimi vlastnoručnými podpismi.

 

Za objednávateľa

V ...................................., dňa........................

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

            Radoslav Obrtal, konateľ

 

        Za poskytovateľa

  V ...................................., dňa........................

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

            konateľ, odtlačok pečiatky
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