
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 

Názov: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 

Vnútroštátne identifikačné číslo: 36 070 513   

Sídlo: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava  

Krajina:  Slovenská republika 

Kontaktná osoba:  
Mgr. Dušan Holaza 

Ing. Maroš Mikluš, PhD. 

Telefón:  
+421 910 282 326  

+421 910 828 314  

E-mail:  
holaza@sario.sk  

miklus@sario.sk 

Internetová stránka: www.sario.sk  

 

2. Názov zákazky:  

Poskytovanie on-line prístupu do celosvetovej databázy zahraničných subjektov. 

   

3. Druh zákazky: poskytnutie služby  

 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je on-line prístup do aktuálnej celosvetovej databázy, ktorý je nutná 

na nábor/akvizíciu zahraničných spoločností na jednotlivé podujatia Národného projektu 

„Podpora internacionalizácie MSP“ (veľtrhy a výstavy, podnikateľské misie, sourcingové 

a kooperačné podujatia, a pod.). Databáza ponúkne on-line vyhľadávanie zahraničných 

spoločností ako potenciálnych partnerov na B2B rokovania pre slovenské malé a stredné 

podniky (MSP), ktoré sa zúčastňujú na podujatiach Národného projektu, podľa 

špecifikácie slovenských MSP. Tieto zahraničné spoločnosti budú následne oslovené pri 

akvizičnej činnosti na jednotlivé podujatia Národného projektu. 

 

Vlastnosti systému z pohľadu užívateľa: 

 On-line prístup do celosvetovej databázy zahraničných subjektov. 

 Aktuálne dáta o zahraničných subjektoch, aktualizácia min. 1xtýždenne   

 Údaje o aktuálnom zahraničnom pokrytí, min. dostupná v 50 krajinách. 

 Údaje o odborovom pokrytí  

 Údaje o firemnom profile v členení min.:  

 Názov firmy 

 Adresa 

 Tel. číslo, email, web 

 Popis a klasifikácia činnosti 

http://www.sario.sk/
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 Manažéri vrátane tel. čísel a emailov 

 Počet zamestnancov 

 Obrat, zisk, základné imanie 

 Rok založenia 

 IČO / DIČ 

 Obchodné značky 

 Banka 

 Asociácie, zväz 

 Certifikácia 

 Oblasť exportu / importu 

 

 Zobrazenie všetkých aktuálne zahraničných spoločností na stránke aj s možnosťou 

vyhľadávania a filtrovania. 

 Možnosť stiahnutia údajov o zahraničných spoločnostiach vo formáte xls, csv alebo 

PDF. 

 Komplexná jazyková lokalizácia primárne v slovenskom jazyku a navyše s voliteľnou 

možnosťou pracovať v rámci teritória s jednou z min. 26 jazykových mutácii. 

 Administrátorský prístup k databáze pre  s možnosťou udeliť oprávnenia na ďalšie 

neviazané využívanie licencie.  

 Prístup k monitorovaniu, analýzam a štatistikám využitia databázy. 

 

Špecifikácia: 

Užívateľské rozhranie má poskytnúť možnosť kombinovať min. tieto vyhľadávacie kritériá – lokalita, 

vedenie, činnosť, počet zamestnancov, obrat, certifikácia, financie, IČO, DIČ, rok založenia, výrobca / 

distribútor / služba / importér / exportér a oblasť exportu / importu. 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: do 15 528,- € bez DPH    

 

6. Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o poskytnutí licencie 
 

7. Termín plnenia: 
03/ 2018 – 02/2022 (4 roky) 

 

8. Hlavné podmienky financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho 

rozpočtu, bezhotovostným platobným stykom. Dohodnutú zmluvnú cenu v EUR verejný 

obstarávateľ uhradí úspešnému uchádzačovi na základe písomnej zmluvy a predloženej faktúry. 

Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia na adresu uvedenú vo výzve na predkladanie 

ponúk. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

 

9. Rozdelenie predmetu zákazky: 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou písomnej ponuky. Víťaz je povinný 

doložiť požadované doklady podľa bodu 14 tejto výzvy. 

 

10. Variantné riešenie: 

 Neumožňuje sa. 
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11. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky: 

Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej ponuky a jej 

príloha č. 1  -  Návrh na plnenie kritéria – cenová ponuka, Príloha č. 2 Vzor zmluva o poskytnutí 

licencie. 

 

12. Lehota a podmienky predloženia cenových ponúk : 

Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť v písomnej podobe do 26.02.2018 do 12:00 

hod. miestneho času na adresu:  Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), 

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, 8. poschodie. Súťažnú ponuku predkladáte v písomnej 

forme v uzatvorenom obale, na obal žiadame uviesť:  „Národný projekt - Poskytovanie on-line 

prístupu do celosvetovej databázy zahraničných subjektov“, pokyn „Verejná súťaž - 

Neotvárať“, meno a adresu uchádzača. Uchádzači sú povinní dodržať termín na predkladanie 

ponuky, v prípade nedodržania tohto termínu ponuka nebude akceptovaná a bude vrátená 

uchádzačovi. Ponuku uchádzač odovzdá/zašle na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v    

bode 1.  
   

13. Kritéria na hodnotenie predložených cenových ponúk: 

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka 

 
Označenie kritéria Kritérium Relatívna váha 

A. Cena za celý predmet zákazky 

vyjadrená v EUR bez DPH 
95 

B. Kvalitatívne kritérium: 

 Rozsah/objem  údajov 

z databázy uchádzača z min. 50 

krajín 

5 

 

Spôsob vyhodnotenia kritérií: 

 

1. Verejný obstarávateľ bude ponuky vyhodnocovať na základe ekonomicky 

najvýhodnejšej ponuky  podľa  nasledovných kritérií s určením ich relatívnej váhy: 

1.1. Hodnotiace kritérium A: Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH – 

relatívna váha určená verejným obstarávateľom - 95 bodov.  

1.2. Hodnotiace kritérium B – 5 bodov.  

Verejný obstarávateľ vyžaduje on-line prístup do celosvetovej databázy zahraničných 

subjektov od uchádzača, ako možnosť preverenia schopností uchádzača dodať požadovanú 

službu vo vyhovujúcej kvalite, rozsahu, objeme a aktuálnosti.  Pre hodnotenie kvality, 

rozsahu/objemu  potrebujeme aby v ponuke uchádzač uviedol link na prístup spolu 

s prístupovými údajmi min. na dobu 30 dní od odoslania ponuky. 

B -  Rozsah/objem údajov z   databázy uchádzača z.  min. 50 krajín - 5 bodov. 

Rozsah údajov  9 mil. firiem – 5 bodov 

Rozsah údajov  8 mil. firiem  – 4 body 

Rozsah údajov  7 mil. firiem  – 3 body 

Rozsah údajov  6 mil. firiem  – 2 body 

Rozsah údajov  5 mil. firiem  – 1 bod 

 

V prípade, ak bude rozsah/objem údajov v databáze napr. 5,2 mil. firiem, uchádzačovi 

bude pridelených 1,2 bodu, ak bude databáza obsahovať napr. 7,8 mil. firiem uchádzačovi 

bude pridelených 3,8 bodu atď., obdobne sa bude postupovať na všetkých úrovniach 

prideľovania počtu bodov v závislosti od rozsahu/objemu údajov v databáze uchádzača. 
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2. Uchádzač predloží svoj návrh na plnenie kritérií podľa  Tabuľky návrhu uchádzača               

na plnenie kritérií.  V prípade, že uchádzač nepredloží návrh na plnenie kritérií podľa 

požiadaviek verejného obstarávateľa určených vo výzve na predkladanie ponúk, verejný 

obstarávateľ nezaradí jeho ponuku do vyhodnotenia ponúk a bude ju považovať za 

ponuku neregulárnu, resp. inak neprijateľnú ponuku, ktorá nespĺňa podmienky určené 

verejným obstarávateľom z iného hľadiska, ako je predmet zákazky.   

 

3. Pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk:   

3.1. Každá predložená ponuka bude hodnotená za všetky kritéria uvedené v bode 1. tejto 

časti.  

3.2. Celkové hodnotenie predloženej ponuky sa určí ako súčet pridelených bodov za 

jednotlivé kritériá uvedené v bode 1. tejto časti. 

3.3. Celkové hodnotenie predloženej ponuky  (H) sa určí podľa vzorca: 

H =HA + HB  

kde  

H je celkové hodnotenie ponuky, 

HA je hodnotenie ponuky z pohľadu kritéria A, 

HB je hodnotenie ponuky z pohľadu kritéria B. 

3.4. Maximálny počet bodov  za  kritérium A sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou 

navrhovanou hodnotou v príslušnom kritériu.  Pri ostatných ponukách sa určí úmerou. 

Úmera sa vypočíta ako podiel najnižšej navrhovanej hodnoty za príslušné kritérium                    

a navrhovanej hodnoty príslušného kritéria aktuálne hodnotenej ponuky, vynásobený 

maximálnym počtom bodov pre príslušné kritérium.  

3.5. Úspešným uchádzačom v tomto postupe zadávania zákazky sa stane uchádzač,  

ktorého ponuka po súčte dosiahnutých bodov za všetky hodnotené kritériá na 

vyhodnotenie ponúk dosiahne najvyšší počet bodov. 

3.6. V prípade rovnosti bodov získaných dvomi, resp. viacerými uchádzačmi, bude 

rozhodujúcim kritériom najvyšší počet bodov za hodnotiace kritérium A. Najnižšia celková 

cena za predmet zákazky. 
 

14. Podmienky účasti : uchádzač musí predložiť v ponuke: 

1) Doklad o oprávnení podnikať  (postačuje scan) 

2) Predložiť zoznam referencií za predchádzajúce  3 roky od vyhlásenia zákazky, pričom za 

vyhlásenie zákazky sa považuje dátum odoslania výzvy (zoznam bude obsahovať názov 

odberateľa, finančný objem zákazky, lehotu dodania v tvare od - do mesiac/rok ) 

 

15. Lehota viazanosti ponúk: do 31.08.2018 

 

16. Použitie elektronickej aukcie 

Nepoužije sa.  

 

17. Podmienky vyhodnotenia ponúk 

17.1  Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. 

17.2  Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Po 

vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku zaslané oznámenie 

o výsledku vyhodnotenia ponúk.  

17.3  Komunikácia s uchádzačmi bude realizovaná prostredníctvom elektronickej pošty. 

 

18. Osoba zodpovedná za vykonanie prieskumu trhu: Mgr. Dušan Holaza 

Kontakt pre prípadné vysvetľovanie a doplnenie informácií: Ing. Maroš Mikluš, PhD. 
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19. Dátum vyhotovenia výzvy: 13.02.2018  

 

20. Ďalšie informácie:  
Proti rozhodnutiu o výbere úspešného uchádzača, v tejto zákazke, nie je možné podať 

námietky. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať zákazku, o čom budú uchádzači 

písomne vyrozumení.  

Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, 

resp. uchádzačmi bude uskutočňované iba v štátnom (slovenskom) jazyku. Pracovný čas 

verejného obstarávateľa je v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 hod. Verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa zmenia 

okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlásila, alebo ak všetky ponuky prekročia výšku 

finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené. Všetky 

výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 

finančného nároku u verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, 

že v prípade, ak úspešný uchádzač stratí počas plnenia svojho zmluvného vzťahu 

uzatvoreného s verejným obstarávateľom na tento predmet zákazky schopnosť plniť svoj 

zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ uzatvorí svoj zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý 

sa umiestnil v poradí na druhom hodnotenom mieste v tejto súťaži 
  

V Bratislave dňa 13.02.2018 

 

Za verejného obstarávateľa: 

 

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

                                                                                               Róbert Šimončič, v.r. 

                            Generálny riaditeľ 
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Príloha č.1 - NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ  

 

Verejný obstarávateľ:   
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 

 

    

Názov predmetu zákazky:   Poskytovanie on-line prístupu do celosvetovej databázy zahraničných 

subjektov.  
 

 

 

Údaje:  Obchodné meno uchádzača   ...................................................................................... 

             

             IČO  ...................................................................................... 

             

              Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 

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

                                                 (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov) 

 

Kritérium A: 

 

Cena za celý predmet zákazky 

vyjadrená v eurách bez DPH 

Výška DPH vyjadrená v 

eurách 

Cena za celý predmet zákazky 

vyjadrená v eurách vrátane 

DPH 

   

 

Všetky výpočty musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 

 

 

Kritérium B: 

Rozsah/objem údajov z databázy uchádzača z min. 50 krajín:  .................  
/číselný údaj o počte firiem v databáze doplní uchádzač v zmysle svojej ponuky, viď. bod 13 výzvy a podbod 1.2 

/  
 

Identifikačné údaje kontaktnej osoby na strane uchádzača: 

 

Meno a priezvisko : .......................................... 

telefónne číslo: .......................... 

e-mail: ........................... 

 

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

                                                                                    ………………………………....................... 

                  vypísať meno, priezvisko oprávnenej osoby uchádzača 

 

 

 

Poznámka: 

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 

(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby 

oprávnenej konať  za každého člena skupiny dodávateľov) 
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Zmluva o poskytnutí licencie - vzor 
podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 

(autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) 

 

medzi zmluvnými stranami 

 

Nadobúdateľ: 

 

Obchodný názov:  Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 

Sídlo:    Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:    36 070 513 

Zastúpený:    Ing. Róbert Šimončič, generálny riaditeľ 

Peňažný ústav: Štátna pokladnica  

Číslo účtu v IBAN:   
BIC/ SWIFT:  SPSRSKBA 

 

(ďalej len „Nadobúdateľ“) 

 

a 

Poskytovateľ: 

 

Obchodný názov:  

Sídlo:     

IČO:     

DIČ:     

IČ DPH: 

Zastúpený:      

Peňažný ústav:                   

Číslo účtu v IBAN:        

BIC / SWIFT:               

 

      (ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

I. Predmet Zmluvy 

 

1. Aplikácia „..............“ je dielom podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach 

súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Práva k aplikácii, 

najmä právo na používanie aplikácie, sú chránené autorským zákonom, medzinárodnými zmluvami o 

práve duševného vlastníctva a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi. Obsah aplikácie zároveň spĺňa 

pojmové znaky databázy, ako súboru nezávislých diel, údajov alebo iných materiálov systematicky 

alebo metodicky usporiadaných a jednotlivo prístupných elektronickými alebo inými prostriedkami 

(„databáza“). 

2. Poskytovateľ ako zhotoviteľ databázy sa zaväzuje poskytnúť Nadobúdateľovi na základe tejto 

Zmluvy prístup k databáze, ktorá obsahuje komplexné a podrobné informácie o sektorovom zameraní, 

ekonomických ukazovateľoch a štruktúre vlastníkov, vrátane kontaktov, slovenských i zahraničných 

podnikateľských subjektov, aktualizácia zahraničných subjektov min. 1x týždenne, rozsah/objem dát 

z databázy uchádzača z min. 50 krajín predstavuje xx mil. firiem (údaj sa doplní podľa ponuky 

uchádzača vo väzbe na návrh plnenia kritéria B). Databáza ďalej umožňuje vyhľadávanie podľa 

rôznych kritérií a  parametrov a zároveň, umožňuje a zároveň tlač a export dát v elektronickej podobe 

podľa zadania. Podrobná špecifikácia poskytovanej služby a informácie o jej dostupnosti a 

geografickom pokrytí poskytovanej služby sa nachádzajú v Prílohe č. 1 (bude obsahovať údaje 

uvedené v bode 4 výzvy na predloženie cenovej ponuky). 
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3. V súlade s príslušnými ustanoveniami autorského zákona Poskytovateľ touto zmluvou udeľuje 

Nadobúdateľovi licenciu - súhlas na použitie aplikácie a zabezpečenie prístupu do databázy (ďalej len 

„licencia“); licencia sa udeľuje ako nevýhradná licencia. Licencia podľa tejto zmluvy sa vzťahuje aj na 

všetky budúce aktualizácie aplikácie (update a/alebo upgrade), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 

inak. Vo vzťahu k používaniu databázy udeľuje touto zmluvou poskytovateľ nadobúdateľovi práva v 

takom rozsahu, v akom sú nevyhnutné na riadne používanie aplikácie.  

4. Licencia udelená touto zmluvou je prevoditeľná len s predchádzajúcim písomným súhlasom 

Poskytovateľa. Nadobúdateľ nie je oprávnený tretej osobe udeliť sublicenciu na použitie aplikácie ani 

umožniť jej prístup do aplikácie a/alebo databázy.  

5. Licencia podľa tejto zmluvy sa udeľuje pre územie Slovenskej republiky.  

6. Na základe tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť neobmedzený prístup k aplikácii 

pre interných zamestnancov nadobúdateľa. 

7. Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnutie prístupu k databáze odmenu  

podľa ustanovení čl. V. tejto Zmluvy.  

 

 

II. Špecifikácia predmetu Zmluvy 

 

1.Na základe tejto Zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje Nadobúdateľovi udeliť licenciu na používanie 

prístupu k databáze, používanie výstupov z databázy a poskytnúť ďalšie odborné služby podľa tejto 

zmluvy vrátane podpory v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ kód 

ITMS2014+:313031H810. Nadobúdateľ získa v zmysle predchádzajúcej vety celkom 2 licencie 

typu.............................: , viazaných na administrátorský e -mail:..........................@sario.sk, 

celkom ........................ pre export dát v rámci sumárne všetkých licencií,  inštruktážne školenie 

a operatívne služby servisnej asistencie, ktoré zabezpečí Poskytovateľ. 

 

2. Licencie na využívanie služby .............................., budú poskytnuté Nadobúdateľovi, ktorý je 

oprávnený následne udeliť oprávnenie (sublicenciu) na ich využívanie jednotlivým užívateľom.  

 

3. Poskytovateľ sa pre potreby Nadobúdateľa zaväzuje dodať k aplikácii: 

a) komplexnú jazykovú lokalizáciu primárne v slovenskom jazyku a navyše s voliteľnou 

možnosťou pracovať v rámci teritória s jednou z min. 26 jazykových mutácii; 

b) administrátorský prístup k databáze pre Nadobúdateľa s možnosťou udeliť oprávnenia na ďalšie 

neviazané využívanie licencie;  

c) prístup k monitorovaniu, analýzam a štatistikám využitia databázy Nadobúdateľom,  

4. Poskytovateľ vyhlasuje, že databáza ako dielo ako aj jej dodanie nadobúdateľovi a udelenie licencie 

neporušuje práva duševného vlastníctva tretích osôb. Poskytovateľ sa zaväzuje uhradiť 

Nadobúdateľovi všetky škody, ktoré nadobúdateľovi vzniknú porušením tohto záväzku. 

 

III. Trvanie a zánik Zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 4 roky odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma 

zmluvnými stranami.  Zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie záväzkov, ak z ich povahy vyplýva, že sa 

majú plniť aj po skončení Zmluvy. 

 

2.  Zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná, 

b) písomnou dohodu zmluvných strán, 

c) odstúpením od zmluvy.  
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3. Nadobúdateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípade omeškania Poskytovateľa 

s riadnym plnením predmetu Zmluvy.   

 

 

 

IV. Spôsob a podmienky používania aplikácie 

 

1.  Poskytovateľ zabezpečí prístup do databázy do 5 dní po uzatvorení tejto zmluvy a doručení dvoch 

(2) nadobúdateľom podpísaných vyhotovení tejto zmluvy poskytovateľovi. Nadobúdateľ sa zaväzuje 

poskytnúť poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť. 

2.  Na základe dohody zmluvných strán je nadobúdateľ oprávnený používať databázu len v rozsahu, v 

akom to umožňuje užívateľské rozhranie na základe jemu udelenej licencie, a to používať pre vlastnú 

potrebu všetok obsah databázy. 

3. Na prihlasovanie k databáze bude nadobúdateľ používať výlučne prihlasovacie meno a heslo 

osobitné pre každý prístup. 

4. Nadobúdateľ nie je oprávnený databázu žiadnym spôsobom modifikovať, ani do nej zasahovať 

akýmkoľvek iným spôsobom. Nadobúdateľ je oprávnený využívať databázu výlučne prostredníctvom 

svojich interných zamestnancov a to na interné účely, na ktoré je databáza určená; nadobúdateľ sa 

zaväzuje neumožniť jej využitie akýmkoľvek spôsobom, ktorý by bol v rozpore s ustanoveniami tejto 

zmluvy, najmä zaväzuje sa neumožniť prístup k aplikácii akejkoľvek neoprávnenej osobe. V prípade, 

ak nadobúdateľ poruší svoju povinnosť neumožniť prístup k aplikácii akejkoľvek neoprávnenej osobe, 

má poskytovateľ vo vzťahu k nadobúdateľovi právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

1.000,- Eur (slovom: tisíc eur) za každé jednotlivé porušenie predmetnej povinnosti; poskytovateľ si 

môže uplatňovať aj nárok na náhradu škody a to vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu; nadobúdateľ 

berie výslovne na vedomie, že výška zmluvnej pokuty bola stanovená s prihliadnutím na osobitnú 

dôležitosť, ktorú má z pohľadu ochrany oprávnených záujmov poskytovateľa, zabezpečenie účinnej 

ochrany pred neoprávneným použitím aplikácie tretími osobami. 

5. Používanie aplikácie nie je obmedzené na jedno technické zariadenie. Používanie aplikácie nie je 

obmedzené maximálnym počtom technických zariadení (počítačov) nadobúdateľa; 

6. Nadobúdateľ nie je oprávnený použiť aplikáciu inak než spôsobom upraveným v tejto 

zmluve, a to najmä nadobúdateľ nie je oprávnený obsah aplikácie alebo jeho časť rozmnožovať alebo 

verejne rozširovať.  

 

 

V. Odmena a platobné podmienky 

 

1. Odmena Poskytovateľa za udelenie licencie k databáze je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške: 

............................. EUR bez DPH (slovom: ........................................... EUR) a je konečná. K zmluvnej 

cene bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov platná v čase vystavenia faktúry. 

 

2. Odmena za poskytnutie licencie uvedená v čl. V. ods. 1 zmluvy je konečná, pričom v sebe zahŕňa aj 

všetky ďalšie náklady súvisiace s aktualizáciou aplikácie, technickou a odbornou podporou, 

operatívnym riešením vzniknutých problémov a opravou chýb aplikácie vzniknutých nezavinením na 

strane Nadobúdateľa.   

 

3. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru za poskytnutie licencie po podpise tejto Zmluvy 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a nadobudnutí jej účinnosti. Faktúra je splatná 60 dní 

odo dňa jej doručenia Nadobúdateľovi. Faktúra bude predložená v troch vyhotoveniach. 

 

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa príslušných právnych predpisov platných v čase 

vystavenia faktúry. V prípade, že faktúra nebude spĺňať náležitosti určené platnými právnymi 

predpismi alebo touto Zmluvou, je Nadobúdateľ oprávnený vrátiť faktúru v lehote splatnosti 

Poskytovateľovi na prepracovanie resp. doplnenie. Nová lehota splatnosti začína plynúť dňom 

doručenia opravenej faktúry Nadobúdateľovi.  
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5. Nadobúdateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru bezhotovostným prevodom na bankový účet 

Poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Za deň splnenia záväzku Nadobúdateľa uhradiť 

odmenu sa považuje deň pripísania odmeny na účet Poskytovateľa. 

 

 

VI. Spoločné ustanovenia 

 

1. Ak nastanú skutočnosti, ktoré jednej alebo obom zmluvným stranám čiastočne alebo úplne 

znemožnia plnenie ich povinností podľa tejto Zmluvy, sú zmluvné strany povinné sa o tom bez 

zbytočného odkladu písomne informovať. Zároveň sú obe zmluvné strany zaviazané spoločne 

podniknúť všetky kroky na prekonanie prekážok plnenie tejto Zmluvy. 

 

2. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to 

ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade 

zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenie neplatné alebo neúčinné novým ustanovením, ktoré najlepšie 

zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.  

3. Poskytovateľ bude pri plnení svojich zmluvných povinností postupovať s odbornou starostlivosťou, 

v súlade s platnou legislatívou a v prípade financovania predmetu plnenia z prostriedkov Európskej 

únie alebo z iných finančných mechanizmov, aj v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku (ďalej aj len ako „NFP“) a všetkými právnymi dokumentmi a inými záväznými 

pokynmi, na ktoré zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, najmä schváleným projektom, dokumentmi 

riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom a inými strategickými 

dokumentmi, o ktorých musí byť zo strany Nadobúdateľa informovaný. 

4. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ vo veciach týkajúcich sa plnenia 

tejto Zmluvy, najmä zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 357/2015  Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP oprávnenými 

osobami, ktorými sú najmä: 

a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a šport Slovenskej republiky zastúpené 

Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a ním poverené osoby; 

b) Útvar vnútorného auditu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a šport Slovenskej 

republiky, útvar vnútorného auditu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

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) Nadobúdateľ a ním poverené osoby; 

h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

 

Oprávnené osoby uvedené v tomto odseku sú oprávnené vykonať kontrolu alebo audit v súvislosti 

o zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorej predmetom je národný projekt 

uvedený v čl. I. ods. 1.1. tejto zmluvy, a to do 31. decembra 2028. 



11 

 

5. Poskytovateľ je povinný vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie 

kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu 

kontroly/auditu.  

 

 

VII. Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 

47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na 

§ 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

 

2. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy môžu byť vykonané len písomnou formou vzostupne číslovaných 

dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

 

3. Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vo 

veciach neupravených touto Zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje výlučne príslušnými ustanoveniami 

právnych predpisov platnými v Slovenskej republike. Každý spor, ktorý vznikne v spojitosti s touto 

Zmluvou (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti, záväznosti alebo skončenia) 

môže byť predložený a s konečnou platnosťou rozhodnutý príslušným súdom Slovenskej republiky. 

 

4. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorého dva obdrží Poskytovateľ a tri obdrží 

Nadobúdateľ. 
 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva bola uzavretá na základe ich pravej, slobodnej a vážnej 

vôle, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Účastníci tejto Zmluvy ďalej vyhlasujú, že sa s 

obsahom tejto Zmluvy zoznámili, obsahu porozumeli, súhlasia s ním a na dôkaz toho pripájajú svoje 

vlastnoručné podpisy. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa ………………….                                 V ……….....…, dňa……………. 

 

 

               za Nadobúdateľa                                                                       za Poskytovateľa 

 

 

 


