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ČASŤ A  - POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

Časť I. 

Všeobecné informácie 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
2. Predmet verejného obstarávania a postup vo verejnom obstarávaní 
3. Predmet zákazky 
4. Komplexnosť poskytnutia služieb 
5. Zdroj finančných prostriedkov 
6. Zmluva 
7. Miesto poskytnutia služieb 
8. Lehota poskytnutia služieb  
9. Časový harmonogram obstarávania 
10. Variantné riešenie 
11. Lehota viazanosti ponuky 
12. Náklady na ponuku 

 
Časť II. 

Komunikácia a vysvetľovanie 

 
13. Komunikácia medzi osobou podľa §8 zákona a záujemcami alebo uchádzačmi 
14. Vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej 

sprievodnej dokumentácie  
15. Obhliadka miesta  

 
Časť III. 

Príprava ponuky 

16. Jazyk ponuky 
17. Obsah a forma ponuky 
18. Mena a ceny uvádzané v ponuke 
19. Zábezpeka 

 
Časť IV. 

Predkladanie ponúk 
 

20. Predkladanie ponúk 
21. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 
22. Doplnenie, zmena a odstúpenie od ponuky  

Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

 
23. Otváranie ponúk 
24. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 
25. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 
26. Vyhodnocovanie ponúk 

Časť VI. 

Uzatvorenie Zmluvy  

 
27. Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk 
28. Uzatvorenie zmluvy 
29. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 
30. Revízne postupy 
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Časť I. 
Všeobecné informácie 

 
1/  IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  

 

Názov: JAGA GROUP, s.r.o. 
Sídlo: Imricha Karvaša 2 , 811 07 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 35705779 
Kontaktná osoba: Ing. Richard Lohyňa 
Tel: +421 911245665 
E-mail: richard.lohyna@jaga.sk 
Web: http://www.jaga.sk 

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/15031 

Zaradenie verejného obstarávateľa podľa zákona: osoba podľa § 8 ods. 1 zákona – postupuje v tomto 
postupe zadávania zákazky ako „verejný obstarávateľ“ 
 

Adresa a kontaktné miesto, na ktorom je možné získať ďalšie informácie, doručiť žiadosť o 
vysvetlenie podmienok uvedených vo výzve alebo v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej 
dokumentácií, splnomocnená osoba na úkony vo verejnom obstarávaní pre styk so záujemcami a 
uchádzačmi: 
 
Názov:   EVO Trade s.r.o. 
Kont. adresa:  Kominárska 141/2-4, 831 04 Bratislava, Slovenská republika 
IČO :   48067504 
 
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Hulín 
Mobil:                             +421 908 772 640 
E-mail:   vo@evotrade.sk 
 
Adresa a kontaktné miesto na predkladanie ponúk: 
 
Názov:   JAGA GROUP s.r.o. 
Kont. adresa:  Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, Slovenská republika 
IČO :   35705779 
 
Kontaktná osoba: Diana Pavlásek Hô Chí 
Mobil:                             +421 250200203 
E-mail:   diana.ho-chi@jaga.sk 
 
2/ PREDMET VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A POSTUP VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

2.1 Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) zákazka na poskytnutie služieb 
s predmetom uvedeným v bode 3 (ďalej len „zákazka“).  

2.2 Postupom pre toto verejné obstarávanie je podlimitná zákazka bez využitia elektronického 
trhoviska podľa §§ 113 a 114 zákona.  

2.3 Číslo právneho predpisu podľa ktorého sa táto súťaž riadi: 
Zákon NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len "zákon"). 

2.4 Ak je v ďaľšom texte uvedené číslo paragrafu alebo uvedený “zákon” myslí sa predpis uvedený 
v bode 2.3 ak nie je uvedené inak.  

 

3/ PREDMET ZÁKAZKY  

3.1 Názov zákazky: " Podpora tvorby pracovných miest kreatívneho priemyslu v JAGA 
GROUP, s.r.o. - softvérové služby " 

3.2 Jedná sa o obstaranie služieb informačných technológií súvisiacich s návrhom, úpravou a/alebo 
implementáciou softvéru v nasledovných častiach predmetu zákazky: 

 1. časť predmetu zákazky - Implementácia CRM softvéru 
 2. časť predmetu zákazky - Redizajn existujúcich webových portálov 
 3. časť predmetu zákazky - Návrh a implementácia nového webového portálu 

mailto:vo@evotrade.sk
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Podrobné informácie o jednotlivých častiach predmetu zákazky sú uvedené v súťažných 
podkladoch, časť D - Opispredmetu zákazky. 

 
3.3 Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
 72000000-5, 72212445-0, 72413000-8 
3.4 Podrobné vymedzenie služieb je obsiahnuté v týchto súťažných podkladoch , najmä časť D - Opis 

predmetu zákazky a v Prílohe E1 – Formulár cenovej ponuky a obchodné podmienky sú uvedené 
v prílohách F1 , F2 a F3 – návrhy zmlúv v týchto súťažných podkladoch. 

 
4/ KOMPLEXNOSŤ POSKYTNUTIA SLUŽIEB 

4.1 Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Maximálny počet 
častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi nie je stanovený. Osoba podľa §8 zákona 
si nevyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou niektorých častí alebo skupín častí. 

 

5/ ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV  

5.1 V prípade schválenia žiadosti o NFP bude predmet zákazky spolufinancovaný z Integrovaného 
operačného programu, číslo výzvy IROP-PO3- SC31-2016-5 v miere spolufinancovania z NFP 
vo výške 85% a zvyšok z prostriedkov osoby podľa §8 zákona. 

5.2 Fakturačné a platobné podmienky vid Príloha F1 (1.časť predmetu zákazky), Príloha F2 (2.časť 
predmetu zákazky) a Príloha F3 (3.časť predmetu zákazky).  

 
6/ ZMLUVA 

6.1 S úspešným uchádzačom pre 1.časť predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo podľa 
§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. S 
úspešným uchádzačom pre 2. a 3.časť predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o vytvorení 
resp. úprave webovej stránky podľa § 269 ods.2 a §536 a nasl. zákona č. 513/1991. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. 

6.2 Podrobné vymedzenie obchodných podmienok tvorí Časť F – Obchodné podmienky, týchto 
súťažných podkladov a v Prílohách  F1, F2 a F3 sú vymedzené obchodné podmienky osoby 
podľa §8 zákona. 
 

7/  MIESTO POSKYTNUTIA SLUŽIEB 

7.1 Miesto poskytnutia služieb: Areál Duslo, objekt č.21-07, 927 03 Šaľa 
NUTS kód: SK023 

 
8/  LEHOTA POSKYTNUTIA SLUŽIEB  

8.1  Trvanie zmluvy alebo lehoty poskytnutia služieb:  
Lehota poskytnutia služieb je do 60 dní od účinnosti zmluvy pre 1.časť predmetu zákazky a do 
90 dní od účinnosti zmluvy pre 2. a 3.časť predmetu zákazky. 

 

9/  ČASOVÝ HARMONOGRAM OBSTARÁVANIA 

P.č.    Dátum Čas 

9.1 Obhliadka miesta poskytnutia služieb Neorganizuje sa  

9.2 

Lehota pre vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v 

súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, v prípade že záujemca 

požiada o vysvetlenie dostatočne vopred  

bezodkladne, najneskôr 3 

pracovné dni pred lehotou 

na predkladanie ponúk 

 

9.3 Časové určenie uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 02.05.2017 14:00 

9.4 Otváranie obálok s označením “Ostatné” 02.05.2017 15:00 

9.5 Otváranie obálok s označením “Kritériá” 

min. 5 pracovných dní od 

odoslania oznámenia 

uchádzačom 

 

9.6 Posledný deň lehoty viazanosti ponuky 30.06.2018      

9.7 
Zaslanie výzvy na účasť v elektronickej aukcii vybraným uchádzačom na ich  

e-mailové adresy uvedené v ponukách 
El.aukcia sa nepoužije  

9.8 Trvanie elektronickej aukcie a čas El.aukcia sa nepoužije  
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10/  VARIANTNÉ RIEŠENIE 

10.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
10.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené  

do vyhodnocovania ponúk a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
 
11/ LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 

11.1 Uchádzač je viazaný svojou ponukou v lehote viazanosti ponuky, ktorá je do dátumu uvedeného 
v bode 9.6 Posledný deň lehoty viazanosti ponuky.  

11.2 Z objektívnych dôvodov môžu byť uchádzači písomne požiadaní o predĺženie lehoty viazanosti 
svojich ponúk. 

 
12/ NÁKLADY NA PONUKU 

12.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca alebo uchádzač 
bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči osobe podľa §8 zákona. 

 
Časť II. 

Komunikácia a vysvetľovanie 

 
13/ KOMUNIKÁCIA MEDZI  OSOBOU PODĽA §8 ZÁKONA A ZÁUJEMCAMI ALEBO UCHÁDZAČMI  

13.1 Komunikáciu medzi osobou podľa §8 zákona na jednej strane a záujemcami alebo uchádzačmi 
na druhej strane v zmysle § 187 ods. 8  zákona určuje osoba podľa §8 zákona v slovenskom 
alebo českom jazyku a písomne poštou, iným doručovateľom, elektronicky alebo ich 
kombináciou, ak v týchto súťažných podkladoch nie je ustanovené inak.  

 
14/ VYSVETLENIE PODMIENOK ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV ALEBO INEJ 

SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCIE   
 

14.1 Záujemca môže v prípade potreby písomne požiadať o vysvetlenie požiadaviek vo Výzve na 
predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, v súťažných podkladoch, v 
informatívnom dokumente alebo inej sprievodnej dokumentácií (ďalej len „vysvetlenie“) 
u zodpovednej osoby  na adrese:  
EVO Trade s.r.o., Kominárska 141/2-4, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, 
Slovenská republika, Ing. Pavel Hulín,  mobil:  +421 908 772 640, e- mail:  vo@evotrade.sk  

14.2 Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch 
alebo v inej sprievodnej dokumentácii osoba podľa §8 zákona bezodkladne oznámi všetkým 
záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za 
predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred. 

14.3 Osoba podľa §8 zákona primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk,  ak 
a) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia 
podmienok účasti nie je poskytnuté v lehote podľa bodu 14.2 aj napriek tomu, že bolo vyžiadané 
dostatočne vopred alebo 
b) v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok 
účasti vykoná podstatnú zmenu. 

14.4 Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia 
podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred 
alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, osoba podľa §8 zákona nie je 
povinná predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. 

 
15/ OBHLIADKA MIESTA 

15.1 Obhliadka miesta poskytnuia služieb sa neorganizuje. 
 

 
Časť III. 

Príprava ponuky 

16/ JAZYK PONUKY 

16.1 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku 
(slovenský jazyk). Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu 
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s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a 
dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný 
preklad do štátneho jazyka. 

 

 

17/ OBSAH A FORMA PONUKY 

Ponuka predložená uchádzačom musí byť predložená v 1 originály v samostatnom a uzavretom obale, 
ktorý pozostáva z dvoch samostatných a uzavretých obalov s označením “Ostatné” a “Kritériá” v zmysle 
časti 20/ Predkladanie ponúk týchto súťažných podkladov.  
 

17.1 Časť ponuky označená ako “Ostatné” bude obsahovať ako svoju súčasť nasledovné doklady 
a dokumenty: 

 
17.1.1 Vyplnený „Formulár na predloženie ponuky“ uvedený v Prílohe A1 súť. podkladov. 

Dokument bude podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača. 
 
             17.1.2 Doklady, dokumenty, iné písomnosti alebo informácie ako sú požadované vo Výzve 

na predkladanie ponúk v oddieli III.1) Podmienky účasti. Hospodársky subjekt môže v 
zmysle §39 zákona predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok 
účasti predložením Jednotného európskeho dokumentu (JED). 
Štandardný formulár pre JED sa ustanovuje vykonávacím nariadením Komisie EÚ 2016/7 
(vydaným na základe splnomocňovacieho ustanovenia v smernici Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/24/EÚ) 
Ďalšie informácie k Jednotnému európskemu dokumentu vrátane jeho vzoru a manuálu 
na jeho vyplnenie sú zverejnené na webstránke ÚVO, viď  
http://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html  
V prípade predloženia JED bude dokument podpísaný oprávnenou osobou za 
uchádzača. 

 
17.1.3 Špecifikácia poskytovaných služieb, preukazujúca min. požiadavky uvedené v časti 

D – Opis predmetu zákazky, pre každú časť predmetu zákazky na ktorú predkladá 
uchádač ponuku. Dokument bude podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača. Bude 
súčasťou zmluvy s úspešným uchádzačom. 

 
17.1.4 Návrh zmluvy podľa Prílohy F1 (pre 1.časť predmetu zákazky), Prílohy F2 (pre 2.časť 

predmetu zákazky),  a/alebo Prílohy F3 (pre 3.časť predmetu zákazky)  týchto 
súťažných podkladov bez návrhov na plnenie kritérií a bez jej/ich uvedených príloh (podľa 
toho na ktorú časť predmetu zákazky predkladá ponuku). Dokument bude podpísaný 
oprávnenou osobou za uchádzača. 

 
17.1.5 Vyhlásenie o konflikte záujmov podľa prílohy A2  súťažných podkladov. Dokument 

bude podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača. 
 
17.1.6 V prípade, ak na základe dohody o plnomocenstve podpíše ponuku v mene uchádzača iná  

osoba, tak ponuka uchádzača musí obsahovať ako svoju súčasť aj príslušnú plnú moc. 
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov a jej ponuku podpíše(u) na základe  dohody 
o plnomocenstve len niektorý(í)  z jej členov, tak ponuka musí taktiež obsahovať aj  
príslušnú plnú moc na určeného člena.   

17.1.7 V prípade skupiny dodávateľov odporúča sa predložiť vystavenú plnú moc pre jedného z 
členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať 
v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.  

17.1.8 Ďalej sa odporúča, aby uchádzač v úvode ponuky predložil Zoznam predložených  
dokladov (Obsah), v ktorom uvedie súpis dokumentov predloženej ponuky  a uvedie číslo 
strany, kde sa daný dokument nachádza. Nepredloženie obsahu a čísla strán v ponuke 
nezakladajú dôvod na vylúčenie uchádzača.  

 
17.2  Časť ponuky označená ako “Kritériá” bude obsahovať ako svoju súčasť nasledovné doklady 

a dokumenty: 

http://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
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17.2.1 Vyplnený formulár „Návrh na plnenie kritéria“ uvedený v Prílohe C1 súťažných 
podkladov, bude podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača. Dokument bude 
podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača. 

 
17.2.2 Spôsob určenia ceny – uchádzač predloží ocenený súpis položiek formuláru „Formulár 

cenovej ponuky“ v Prílohe E1 súťažných podkladov. Dokument bude podpísaný 
oprávnenou osobou za uchádzača (bude súčasťou aj zmluvy s úspešným uchádzačom).   

 
Uchádzač predkladá doklady predložené v listinnej podobe, ktorými preukazuje splnenie 
podmienok účasti ako aj iné dokumenty v ponuke ako originály alebo úradne osvedčené kópie, ak 
nie je uvedené inak. 

 
17.3 Ponuka uchádzača bude po formálnej stránke spĺňať nasledovné náležitosti: 

17.3.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to odporúčame buď na písacom stroji 
alebo ako výstup z tlačiarne počítača alebo perom s nezmazateľným atramentom a 
pod.  

17.3.2 Uchádzač predloží jeden exemplár svojej ponuky, ktorý bude mať platnosť originálu.  
17.3.3 Ponuka by mala byť pevne zviazaná a jej všetky strany okrem strán, ktoré nie sú 

popísané textom alebo grafikou, by mali byť očíslované vo vzostupnom poradí 
a odporúča sa aby boli parafované podpisom uchádzača. Odporúča sa hrebeňová 
väzba, poradač, zakladač, termoväzba, prípadne iné vhodné zviazanie také, aby sa 
strany nedali svojvoľne vyberať. 

17.3.4 Požadované doklady, dokumenty, iné písomnosti alebo informácie podľa bodu 17 by 
mali byť uvedené v obsahu ponuky s uvedením čísla strany. 

17.3.5 Doklady, dokumenty a iné písomnosti tvoriace obsah ponuky a požadované vo výzve 
a v týchto súťažných podkladoch musia byť v ponuke predložené ako originály alebo 
ich úradne osvedčené fotokópie, pokiaľ nie je určené inak. 

17.3.6 Všetky formuláre a čestné vyhlásenia vyhotovené uchádzačom musia byť 
podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou v danej veci konať za 
uchádzača s uvedením dňa a miesta podpisu a v súlade so spôsobom 
podpisovania za uchádzača, ktorý je určený v obchodnom registri alebo 
obdobnej evidencii, prípadne splnomocnenou osobou (ak nie je uvedené inak).  

              V prípade, ak sa niektorý údaj požadovaný v niektorom z formulárov na uchádzača 
nevzťahuje, uchádzač pri ňom uvedie výraz „nevzťahuje sa“ alebo „neuplatňuje sa“ 
a odporúča sa stručné zdôvodnenie. 

17.3.7 Uchádzači, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky, alebo majú sídlo 
alebo miesto podnikania mimo štátneho územia Slovenskej republiky, pri vypĺňaní 
formulárov súťažných podkladov, použijú na prepočítanie cudzej meny na eurá, ak nie 
je v týchto súťažných podkladoch alebo vo výzve na predkladanie ponúk ustanovené 
inak, kurz  vyhlásený Európskou centrálnou bankou platný ku dňu odoslania výzvy do 
vestníka.      

 
17.4 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 21.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk 

podľa bodu 21.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk  a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk 
uchádzačom nevracajú. Osoba podľa §8 zákona si ich ponecháva ako súčasť dokumentácie z 
verejného obstarávania. Neplatí, ak došlo  k odstúpeniu od ponuky do lehoty na predkladanie 
ponúk. 

 
17.5 Osoba podľa §8 zákona je v zmysle  § 64 ods. 1 písm. b)  zákona povinná bezodkladne po 

uzatvorení zmluvy alebo zrušení verejného obstarávania zverejniť predložené ponuky v profile 
na ÚVO. Pri zverejňovaní ponúk je povinná zachovať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve, 
o informáciách označených ako dôverné a o osobných údajoch, ktoré podliehajú ochrane podľa 
osobitného predpisu . 

 

18/ MENA  A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

18.1 Výhradnou povinnosťou uchádzača je dôsledne preskúmať celý obsah súťažných podkladov 
a na základe ich obsahu stanoviť navrhovanú zmluvnú cenu. Uchádzačom navrhovaná zmluvná 
cena musí pokryť všetky náklady na poskytnutie služieb. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena 
musí byť vyjadrená v eurách. Cena za poskytnutie služieb musí byť stanovená v súlade 
s oceneným súpisom položiek vo formulári „Formulár cenovej ponuky“ v Prílohe E1 súťažných 
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podkladov a musí byť vyjadrená v eurách. Jednotlivé ceny za položky ako aj celková cena budú 
zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 

18.2 Uchádzač je povinný oceniť súpis položiek výkazu v Prílohe E1 - „Formulár cenovej ponuky“ 
súťažných podkladov a vyjadriť všetky peňažné sumy, ktorých uvedenie sa vyžaduje v ponuke 
uchádzača podľa súťažných podkladov v eurách. 

18.3 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. 

      18.4  Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú zmluvnú cenu  
               uvedie (ak nie je uvedené inak) v zložení: 

a) cena v eurách bez DPH 
b) sadzba DPH v % a výška DPH v eurách  
c) cena celkom v eurách vrátane DPH. 
Ak nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní a cenu uvádza celkom v EUR. 

 

19/ ZÁBEZPEKA 

19.1 Na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje zábezpeka. 
 
19.2 Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk je stanovená vo výške: 
- pre 1.časť predmetu zákazky: 1500,- EUR (tisícpäťsto eur) 
- pre 2.časť predmetu zákazky: 2000,- EUR (dvetisíc eur) 
- pre 3.časť predmetu zákazky: 1500,- EUR (tisícpäťsto eur) 

 
19.3 Spôsoby zloženia zábezpeky: 

19.3.1 zložením finančných prostriedkov na bankový účet osoby podľa §8 zákona, alebo 
19.3.2 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača. 

 
19.4 Podmienky zloženia zábezpeky 

19.4.1 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet osoby podľa §8 zákona  
19.4.1.1 Finančné prostriedky musia byť zložené na účet osoby podľa §8 zákona vedený 

v: 
 Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  

IBAN: IBAN:SK94 7500 0000 0007 0211 4133 
                                              SWIFT: CEKOSKBX 

Variabilný symbol/doplňujúci údaj: IČO uchádzača. 
19.4.1.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte osoby podľa §8 zákona 

najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doba platnosti 
zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet osoby podľa §8 
zákona trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk resp. v nižšie uvedených 
prípadoch. 

19.4.1.3 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte osoby podľa §8 zákona  podľa 
bodov 19.4.1.1 a 19.4.1.2, bude uchádzač zo súťaže vylúčený v zmysle §53 
ods. 5 písm. a) zákona. Uchádzač doloží k svojej ponuke výpis z bankového 
účtu o prevode/vklade požadovanej čiastky na daný účet osoby podľa §8 
zákona  (postačí kópia). 

19.4.2 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača 
19.4.2.1 Originál záručnej listiny, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí  osobu 

podľa §8 zákona (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, 
ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť 
súčasťou ponuky. 

19.4.2.2 Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 19.4.2.1, bude 
uchádzač z verejnej súťaže vylúčený v zmysle §53 ods. 5 písm. a) zákona.  

                        19.4.2.3 Ak bude uchádzač vyžadovať vrátenie originálu záručnej listiny banky, 
v ponuke predloží originál záručnej listiny banky (voľný, nezviazaný 
s ponukou, napr. v euro obale) a v origináli ponuky jej overenú kópiu zviazanú 
s ponukou. 

 
19.5 Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky po uplynutí lehoty viazanosti ponúk 

19.5.1 Vrátenie zložených finančných prostriedkov na účte osoby podľa §8 zákona 
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19.5.1.1 Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet  
verejného obstarávateľa podľa bodu 19.4.1,  osoba podľa §8 zákona ju vráti 
vrátane úrokov. Ak uchádzač zložil zábezpeku hotovostným vkladom na účet, 
odporúča sa v predkladanej ponuke uviesť číslo účtu na ktorý mu má byť 
čiastka po uvoľnení vrátená.  

19.5.1.2 Zábezpeka bude uchádzačom uvoľnená najneskôr do 7 kalendárnych dní odo 
dňa uzatvorenia zmluvy a to tým spôsobom, že sa vystaví banke prevodný 
príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka.  

19.5.2 Uvoľnenie zábezpeky poskytnutím bankovej záruky za uchádzača 
19.5.2.1 Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne 

uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (osoba podľa §8 zákona) 
neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej 
platnosti.  

 
19.6 Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk. Osoba podľa §8 zákona 

uvoľní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní, odo dňa: 
19.6.1  márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho osoba podľa §8 zákona vylúčila 

z verejného obstarávania, alebo ak osoba podľa §8 zákona zruší použitý postup 
zadávania zákazky  

19.6.2  uzavretia zmluvy 
 

19.7 Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa podmienok uvedených v bode 19.4. 
19.8 Zábezpeka prepadne v prospech osoby podľa §8 zákona alebo si osoba podľa §8 zákona uplatní 

záručnú listinu banky,  
a) ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo, 
b) neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 10 až 15 zákona. 

 

Časť IV. 
Predkladanie ponúk 

 
20/ PREDKLADANIE PONÚK   

 

20.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Osoba podľa §8 
zákona  vylúči uchádzača, ktorý je súčasne aj členom skupiny dodávateľov v tom istom 
postupe zadávania zákazky, ktorá predkladá ponuku. 

20.2 Uchádzač predloží ponuku v jednom uzavretom  obale, ktorý bude obsahovať osobitne 
oddelenú a uzavretú časť  ponuky označenú ako “OSTATNÉ” a “KRITÉRIA”, ktorý musí 
obsahovať nasledovné údaje: 
20.2.1 adresu uvedenú v bode 21.1; 
20.2.2 adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa sídla alebo 

miesta podnikania uchádzača); 
20.2.3 označenie „Súťaž - neotvárať“,   
20.2.4 označenie heslom súťaže: „JAGA – SOFTVERY“. 

20.3 Obálka “Ostatné” bude obsahovať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti a iné 
doklady na preukázanie požiadaviek na predmet zákazky v zmysle bodu 17.1 a bude niesť aj 
označenie “OSTATNÉ”. Druhá obálka “Kritériá” bude obsahovať doklady v zmysle bodu 17.2  
a bude niesť aj označenie “KRITÉRIA”. V obálke s označením “OSTATNÉ” by sa nemala 
objaviť zmluvná cena ani žiadna kalkulácia ceny ani akékoľvek iné údaje o návrhoch na plnenie 
kritérií.  

20.4 Za predloženie ponuky uchádzača sa považuje osobné doručenie ponuky uchádzača na 
kontaktné miesto pre doručenie ponúk v lehote určenej na predkladanie ponúk podľa 
bodu 21.2. alebo doručenie ponuky uchádzača prostredníctvom pošty alebo iného prepravcu 
na adresu uvedenú v bode 21.1 v lehote určenej na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2.  

20.5 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, ponuka sa 
považuje za predloženú v deň a v čase jej fyzického doručenia  na adrese uvedenej v bode 
21.1. Na ponuky doručené po termíne sa nebude prihliadať a osoba podľa §8 zákona ich vráti 
uchádzačom neotvorené. 
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20.6  Pri osobnom predložení ponuky uchádzačom, vydá osoba podľa §8 zákona uchádzačovi 
potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

 

21/  MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

21.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu:  
JAGA GROUP s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42,  a to prostredníctvom 
pošty alebo iného prepravcu alebo odovzdané osobne na vyššie uvedenej adrese. 
Rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky osobe podľa §8 zákona. 

21.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa a v čase uvedenom v bode 9.3 týchto súťažných 
podkladov. 

21.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 21.2 sa vráti 
uchádzačovi neotvorená. 

 
 

22/  DOPLNENIE, ZMENA A ODSTÚPENIE OD PONUKY 

22.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť alebo zmeniť do uplynutia lehoty 
na predkladanie ponúk uvedenú v bode 21.2 len v súlade s bodom 22.2.   

22.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odstúpením od pôvodnej ponuky podľa bodu 
22.3 a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2 a  
na adresu podľa bodu 21.1.  

22.3 Odstúpiť od ponuky možno na základe písomného vyhlásenia uchádzača doručeného na 
adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 21.1.  

 

Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

23/ OTVÁRANIE PONÚK 

23.1 Komisia uskutoční otváranie ponúk v čase a na mieste uvedenom vo Výzve na predkladanie 
ponúk a v týchto súťažných podkladoch v Harmonograme VO v riadku č. 9.4 na adrese 
uvedenej v článku 21.1. Pred otvorením ponúk sa overí neporušenosť ponúk. 

23.2 Najneskôr v deň otvárania častí ponúk, označených ako „Ostatné“ a častí ponúk, označených 
ako „Kritériá“ je osoba podľa §8 zákona povinná zverejniť v profile informáciu s uvedením 
dátumu otvárania príslušných častí ponúk; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať 
otváranie ponúk. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponúk a 
následne otvorí ponuky a časti ponúk, označené ako „Ostatné“. Po otvorení častí ponúk, 
označených ako „Ostatné“ sa vykonajú všetky úkony podľa zákona, spočívajúce vo 
vyhodnotení týchto častí ponúk, podaní vysvetlenia, doplnení týchto častí ponúk, pri verejnej 
súťaži aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení 
ponúk uchádzačov. 

23.3 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia najskôr v deň, nasledujúci 
po dni 
a) márneho uplynutia lehoty na doručenie žiadosti o nápravu podľa § 164 ods. 1 alebo 
márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. c) všetkým 
oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača ani k vylúčeniu žiadnej 
ponuky, 
b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b) všetkým 
oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača ani k vylúčeniu žiadnej 
ponuky a bola včas doručená aspoň jedna žiadosť o nápravu, 
c) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. d) všetkým 
oprávneným osobám, ak došlo k vylúčeniu aspoň jedného uchádzača alebo k vylúčeniu aspoň 
jednej ponuky, ak nebola včas doručená žiadosť o nápravu alebo neboli včas doručené 
námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) až c), 
d) keď nastane jedna z týchto skutočností, ak boli včas doručené aspoň jedny námietky: 
1. doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 verejnému obstarávateľovi, 
2. márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, deň 
právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 2 alebo ods. 3,  
3. doručenie rozhodnutia úradu o odvolaní verejnému obstarávateľovi. 

23.4. Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, 
ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli 
vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako „Kritériá“ 
musí byť aspoň päť pracovných dní. Osoba podľa §8 zákona je povinná umožniť účasť na 
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otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“ všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku 
v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Komisia overí 
neporušenosť častí ponúk, označených ako „Kritériá“ a zverejní obchodné mená alebo názvy, 
sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie 
kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených osobou podľa §8 zákona na vyhodnotenie 
ponúk. Ostatné údaje uvedené v častiach ponúk, označených ako „Kritériá“ sa nezverejňujú. 

23.5 Termín bude oznámený elektronickou poštou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby v ponuke 
uchádzača v Prílohe A1 – Formulár na predloženie ponuky prípadne poštou. Komisia pred 
otváraním overí neporušenosť časti ponúk označených ako „Kritériá“. 

23.6 Osoba podľa §8 zákona najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk, označených 
ako „Kritériá“ pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie 
ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania týchto častí ponúk. Zápisnica 
obsahuje údaje zverejnené podľa odseku 23.4. 

 

24/ DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA      

 24.1 Osoba podľa §8 zákona je povinná zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako 
dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca 
označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné. 

24.2  Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, 
technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob 
výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob 
výpočtu ceny a vzory. 

24.3. Ustanovením odseku 24.1 nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona, ukladajúce povinnosť 
osoby podľa §8 zákona oznamovať či zasielať úradu (Úrad pre verejné obstarávanie, ďalej len 
“úrad”) dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce osobe podľa §8 zákona, 
a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto zákona a tiež povinnosti 
zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu. (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších 
predpisov.) 

24.4 Osoba podľa §8 zákona môže hospodárskym subjektom uložiť povinnosti zamerané na 
ochranu dôverných informácií, ktoré sprístupňujú počas priebehu verejného obstarávania. 

 
25/ VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI 

25.1 Osoba podľa §8 zákona posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v 
súlade s výzvou na predkladanie ponúk. Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných 
podkladoch, nesmú byť v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk.   

25.2. Osoba podľa §8 zákona písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo 
splnenie podmienky účasti. Ak osoba podľa §8 zákona neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač doručí 
vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do 

 a) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje 
prostredníctvom elektronických prostriedkov, 

 b) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, ako 
podľa písmena a). 

25.3 Osoba podľa §8 zákona písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, 
prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú 
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak osoba podľa §8 
zákona neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca je tak povinný urobiť do piatich 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

25.4 Osoba podľa §8 zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak 
 a) nesplnil podmienky účasti, 
 b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota 

platnosti,   
 c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že 

nezodpovedajú skutočnosti, 
 d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania, 
 pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu, 
 f)konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami, 
 g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo 

záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu 
narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, 
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 h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy 
záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky, 

 i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v 
určenej lehote, 

 j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v 
určenej lehote, 

 k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti 
finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa 
určené požiadavky, 

 l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené osobou podľa §8 zákona novým 
subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2. 

 
25.5 Osoba podľa §8 zákona vylúči z verejného obstarávania aj uchádzača, ak narušenie 

hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo jeho 
predbežného zapojenia podľa § 25, nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani po 
vyjadrení uchádzača; osoba podľa §8 zákona pred takýmto vylúčením poskytne uchádzačovi 
možnosť v lehote piatich pracovných dní od doručenia žiadosti preukázať, že jeho účasťou na 
prípravných trhových konzultáciách alebo predbežnom zapojení nedošlo k narušeniu 
hospodárskej súťaže.  

25.6 Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), 
g) a h) alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 25.4 písm. d) až g) a 
odseku 25.5, je oprávnený osobe podľa §8 zákona preukázať, že prijal dostatočné opatrenia 
na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí uchádzač preukázať, že 
zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, 
dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými 
orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené 
na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným 
činom. 

25.7 Uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený osobe podľa §8 zákona preukázať, že 
prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa odseku 25.6 druhej vety, ak je toto rozhodnutie 
vykonateľné v Slovenskej republike. 

25.8 Osoba podľa §8 zákona posúdi opatrenia na vykonanie nápravy podľa odseku 25.6 druhej vety 
predložené uchádzačom, pričom zohľadnia závažnosť pochybenia a jeho konkrétne okolnosti. 
Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené uchádzačom považuje osoba podľa §8 zákona 
za nedostatočné, vylúči uchádzača z verejného obstarávania 

25.9 Uchádzača z členského štátu, ak je v štáte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, osoba podľa §8 zákona nesmie vylúčiť z 
dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá právna 
forma. 

25.10 Po posúdení splnenia podmienok účasti sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä 
zoznam  

 a) všetkých uchádzačov, 
 b) vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia, 
25.11 Osoba podľa §8 zákona bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že 
 a) bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka 
25.12 Osoba podľa §8 zákona môže zriadiť na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov 

komisiu; na jej zriadenie sa použije § 51. 
 

26/ VYHODNOCOVANIE PONÚK 

26.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia 
požiadaviek osoby podľa §8 zákona na predmet zákazky a v prípade pochybností overí 
správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Ak osoba podľa §8 zákona 
vyžadovala od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky. Ak komisia 
identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač 
poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. 
Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie 
zrejmých chýb v písaní a počítaní.  

26.2 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k službe, komisia 
písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu 
podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä: 
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 a) hospodárnosti poskytovaných služieb, 
 b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii 

na poskytnutie služby 
 c) osobitosti služby 
 d) dodržiavania povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo 

pracovného práva podľa osobitných predpisov, (viď Príloha č.6 k zákonu, poznámka pod čiarou 
č.47) 

 e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom, 
 f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc. 
 
26.3 Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré 

spĺňajú požiadavky osoby podľa §8 zákona na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou 
je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o  

 a) 15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou 
cenou alebo 

 b)10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia. 
26.4 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa odseku 26.1 

alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených 
dôkazov. 

26.5  Osoba podľa §8 zákona vylúči ponuku, ak 
 a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok, 
 b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na 

vypracovanie ponuky, 
 c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa odseku 26.1 

do 
 1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu 

lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov, 
 2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu 

lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu, 
 d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou 

podľa odseku 26.1, 
 e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných 

dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu, 
 f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne 

neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa 
odseku 26.2, 

 g)  uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom 
na vyhodnotenie ponúk, 

 h)uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania. 
26.6  Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v oznámení 

použitom ako výzva na súťaž (výzva na predkladanie ponúk) alebo v súťažných podkladoch, 
ktoré sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž. 

26.7 O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia komisie. 
Zápisnica obsahuje najmä 

 a) zoznam členov komisie, 
 b) zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky, 
 c) zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia, 
 d) dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk, 
 e) poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s 

uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o 
verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti, 

 f) dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s 
výhradou. 

26.8 Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdá osobe podľa §8 zákona. 
26.9 Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk počas vyhodnocovania ponúk. 

Na člena komisie sa vzťahuje povinnosť podľa § 22. 
26.10 V procese vyhodnotenia ponúk sa elektronická aukcia nepoužije. 
 
 
 
 



 
JAGA GROUP, s.r.o. 
Podpora tvorby pracovných miest kreatívneho priemyslu v JAGA GROUP, s.r.o. - softvérové služby 

Súťažné podklady                                                                  
 

16 

Časť VI. 
Uzatvorenie zmluvy 

 
27/   INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

27.1 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, osoba 
podľa §8 zákona je povinná po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti 
uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu 
uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho 
uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom 
mieste v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti za predpokladu, že existuje 
dostatočný počet uchádzačov. Pri uzatváraní rámcovej dohody s viacerými uchádzačmi sa 
postupuje primerane podľa prvej vety a druhej vety. Osoba podľa §8 zákona písomne požiada 
uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie 
kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotí ich podľa § 40. 

27.2 Osoba podľa §8 zákona je povinná po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 
27.1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámiť 
všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, 
vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a 
poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho 
ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody 
neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia 
ponúk uvedú aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o 
charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená 
námietka. Dátum odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazuje osoba 
podľa §8 zákona. 

27.3 Osoba podľa §8 zákona neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich 
poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť 
oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo hospodárskej súťaži. 

 
28/   UZATVORENIE ZMLUVY  

 
28.1 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou 

úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi. 
28.2 Osoba podľa §8 zákona môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty 

deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55, ak nebola 
doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 
164 ods. 3 alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170;  

28.3 Ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa § 164 ods. 3, osoba podľa §8 zákona môže 
uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň po uplynutí lehoty na 
vykonanie nápravy podľa § 165 ods. 3 písm. a), ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 
4. 

28.4 Ak žiadosť o nápravu bola zamietnutá, osoba podľa §8 zákona môže uzavrieť zmluvu s 
úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí 
žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. b), ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 
4.  

28.5 Ak osoba podľa §8 zákona nekonala v žiadosti o nápravu a ak neboli doručené námietky podľa 
§ 170 ods. 4, môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň po 
uplynutí lehoty ustanovenej na vybavenie žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3. 

28.6 Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 28.2 až 28.5, ak boli doručené námietky, 
osoba podľa §8 zákona môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ak nastane jedna z 
týchto skutočností: 
a) doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 osobe podľa §8 zákona, 
b)márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, dňom 
právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 2 alebo ods. 3, 
c) doručenie rozhodnutia úradu o odvolaní osobe podľa §8 zákona.  

28.7 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť osobe podľa §8 zákona riadnu súčinnosť potrebnú 
na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia 
lehoty podľa odsekov 28.2 až 28.6, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní. 

28.8 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa odseku 
28.7, osoba podľa §8 zákona môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako 
druhý v poradí. 



 
JAGA GROUP, s.r.o. 
Podpora tvorby pracovných miest kreatívneho priemyslu v JAGA GROUP, s.r.o. - softvérové služby 

Súťažné podklady                                                                  
 

17 

28.9 Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, neposkytne 
osobe podľa §8 zákona riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzavretá 
do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný, osoba podľa §8 
zákona môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. 

28.10 Uchádzač, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí, je povinný poskytnúť osobe podľa §8 zákona 
riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných 
dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný. 

28.11Osoba podľa §8 zákona môže v oznámení použitom ako výzva na súťaž (výzva na 
predkladanie ponúk) určiť, že lehota podľa odsekov 28.7, 28.9 a 28.10 je dlhšia ako 10 
pracovných dní. 

28.12Osoba podľa §8 zákona nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať 
sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu (zákon 
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

 
29/ ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY 
 

29.1 Osoba podľa §8 zákona zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak 
a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a 
uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa tohto zákona, 
b) nedostal ani jednu ponuku, 
c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo § 45 
a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa tohto zákona, 
d) jeho zrušenie nariadil úrad. 

 
29.2 Osoba podľa §8 zákona môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa 

zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu 
verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od 
osoby podľa §8 zákona požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovala, najmä ak sa 
zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok 
verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované 
ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len 
jedna ponuka a osoba podľa §8 zákona nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je 
povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil. 

 29.3 Osoba podľa §8 zákona je povinná bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo 
záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky alebo jeho časti s uvedením 
dôvodu a oznámiť postup, ktorý použijú pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. 

29.4 Osoba podľa §8 zákona v oznámení o výsledku verejného obstarávania (informácií o uzavretí 
zmluvy) uvedie, či zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia. 

 
30/ REVÍZNE POSTUPY   
 

Revízne postupy sú: 
a) žiadosť o nápravu podaná osobe podľa §8 zákona pred uzavretím zmluvy, 
b) dohľad nad verejným obstarávaním. 

 
30.1 ŽIADOSŤ O NÁPRAVU 
 

(1) Uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli 
byť dotknuté postupom osoby podľa §8 zákona, môže podať žiadosť o nápravu proti 
a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu, proti podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie 
ponúk pri podlimitnej zákazke, 
b) podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých 
osobou podľa §8 zákona v lehote na predkladanie ponúk. 

(2) Žiadosť o nápravu musí obsahovať 
   a) identifikačné údaje žiadateľa, 

     b) identifikačné údaje osoby podľa §8 zákona, 
   c) označenie verejného obstarávania, proti ktorému žiadosť o nápravu smeruje, 
   d) označenie porušenia postupu podľa odseku 1, 
   e) opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov, 
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   f) návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu, 
  g) podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa. 

(3) Žiadosť o nápravu musí byť v listinnej podobe, faxom alebo v elektronickej podobe doručená 
osoby podľa §8 zákona 
a)do 10 dní odo dňa uverejnenia 
1.výzvy na predkladanie ponúk podľa odseku 1 písm. a) vo vestníku, ak ide o podlimitnú zákazku 
bez využitia elektronického trhoviska a ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam 
uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk, 
b)do 10 dní odo dňa prevzatia dokumentov podľa odseku 1 písm. b), ak žiadosť o nápravu 
smeruje proti podmienkam uvedeným v týchto dokumentoch; najneskôr však do 10 dní odo dňa 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 

 
30.2 NÁMIETKY 

 

  (1)Námietky je oprávnený podať 
a) uchádzač, 
b) záujemca, 
c) osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom 
kontrolovaného alebo 
d) orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému 
poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo 
poskytnutie služieb z Európskej únie. 
 
(2) Podaniu námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu kontrolovanému. Táto 
povinnosť sa nevzťahuje na podanie námietok podľa odseku 3 písm. c) až g) a na podanie 
námietok orgánom štátnej správy podľa odseku 1. 
 

 (3) Osoba podľa odseku 1 môže pred uzavretím zmluvy podať námietky proti 
a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu, proti podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie 
ponúk pri podlimitnej zákazke, 
b) podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, alebo v iných dokumentoch poskytnutých 
kontrolovaným v lehote na predkladanie ponúk, 
c) vylúčeniu, 
d) vyhodnoteniu ponúk, 
e) úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až d). 
 
(4) Námietky sa podávajú v listinnej podobe alebo elektronickej podobe podľa osobitného predpisu 
(Zákon č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 214/2014 Z. z.) a musia byť doručené úradu a 
kontrolovanému najneskôr do 10 dní odo dňa 
a)doručenia písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného 
oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný splnil povinnosť podľa § 165 ods. 3 
alebo ods. 4, 
b) uplynutia lehoty na doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 
alebo písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný nesplnil povinnosť 
podľa § 165 ods. 3 alebo ods. 4, 
c) prevzatia oznámenia o vylúčení, ak námietky smerujú proti vylúčeniu, 
d) prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak námietky smerujú proti vyhodnoteniu 
ponúk, 
e) vykonania úkonu kontrolovaného, ak námietky smerujú proti úkonu kontrolovaného inému ako 
uvedenému v odseku 3 písm. a) až d); to neplatí, ak ide o námietky podané orgánom štátnej správy 
podľa odseku 1. 
 
(5) Námietky doručené úradu a kontrolovanému musia obsahovať 
a) identifikačné údaje navrhovateľa, 
b) identifikačné údaje kontrolovaného, 
c) označenie verejného obstarávania, proti ktorému námietky smerujú, 
d) označenie skutočností, proti ktorým námietky podľa odseku 3 smerujú, pričom ak podaniu 
námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu, námietky nemôžu ísť nad rámec obsahu 
žiadosti o nápravu, 
e) opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov, 
f) návrh na rozhodnutie o námietkach podľa § 175 ods. 1 alebo ods. 2, 
g)podpis navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať za navrhovateľa. 
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Osoba podľa §8 zákona poskytol všeobecné informácie o revíznych postupoch relevantné pre tento 
postup zadávania zákazky. Ďalšie informácie k revíznym postupom môže záujemca/uchádzač 
získať  v rámci štvrtej hlavy šiestej časti zákona alebo priamo na Úrade pre verejné obstarávanie, 
Dunajská 68, P. O. Box 58, 820 04 Bratislava 24, e-mail: info@uvo.gov.sk alebo na www.uvo.gov.sk.  

 
31/ VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV 

31.1 Uchádzač je povinný najneskôr v čase uzavretia zmluvy oznámiť osobe podľa §8 zákona údaje 
o všetkých známych subdodávateľoch a údaje o osobách oprávnených konať za 
subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.  

31.2 Osoba podľa §8 zákona v návrhu zmluvy, ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov určila: 
 a) povinnosť dodávateľa oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi 
 b) pravidlá zmeny subdodávateľa a povinnosť dodávateľa oznámiť zmenu subdodávateľa 

a údaje podľa odseku 31.1 o novom subdodávateľovi 
 

 
32/ KONFLIKT ZÁUJMOV 

32.1 Osoba podľa §8 zákona je povinná zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku 
konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť 
princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. 

32.2 Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť 
výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, 
ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej 
nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním. 

32.3 Zainteresovanou osobou je najmä: 
 a) zamestnanec osoby podľa §8 zákona, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii 

verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje osobe podľa §8 zákona podpornú 
činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného 
obstarávania alebo 

 b) osoba s rozhodovacími právomocami osoby podľa §8 zákona, ktorá môže ovplyvniť 
výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave 
alebo realizácii. 

32.4 Zainteresovaná osoba oznámi osobe podľa 8 zákona akýkoľvek konflikt záujmov vo vzťahu k 
hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových konzultácií, záujemcovi, 
uchádzačovi, účastníkovi alebo dodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o konflikte záujmov 
dozvie. 

32.5 Osoba podľa §8 zákona je povinná prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu, ak zistia 
konflikt záujmov. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z 
procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a 
zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. 
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ČASŤ B – PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 

 

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ 
INFORMÁCIE 
 
III.1. Podmienky účasti 
 
III.1.1. Osobné postavenie 
(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia v súlade s §32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), a to: 
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani 
prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov 
Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, 
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania 
teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania 
s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri 
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, 
b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu, 
c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu, 
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti 
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok 
majetku, 
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 
obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva 
alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré 
dokáže verejný obstarávateľ preukázať, 
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať. 
(2)Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 
(3) Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 aj dokladmi v zmysle §32 ods.4 
a 5 zákona. 
(4) Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 
písm. e) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
(5)Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti aj Jednotným 
európskym dokumentom (JED). Bližšie informácie viď v súťažných podkladoch a v §39 zákona. 
(6) Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti podľa §32 zákona aj údajmi zapísanými v 
Zozname hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (§152 a nasl.zákona). 
Verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenný zápis/doklad podľa § 152 ods.3 zákona. 
(7) Všetky doklady požadované v tejto časti III.1.1 musia byť predložené ako originály alebo úradne 
osvedčené kópie alebo ako iná forma dokumentu/odpisu s platnosťou originálu. 
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III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie 
(1) Uchádzač musí predložiť nasledujúce doklady, ktorými preukáže ekonomickú a finančnú spôsobilosť v 
zmysle §33 ods. 1 písm d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len zákon): 
1.1) prehľad o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré je dostupný v závislosti od 
vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti v 
zmysle Minimálnej požadovanej úrovne uvedenej nižšie. 
(2) Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej 
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému 
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje 
osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť 
podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni 
preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že 
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na 
preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti 
týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. 
(3)Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené 
verejným obstarávateľom aj Jednotným európskym dokumentom (JED). Bližšie informácie viď v 
súťažných podkladoch a v §39 zákona a na http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-
europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html. Uchádzač môže vyplniť len oddiel "alfa": 
Globálny údaj pre všetky podmienky účasti" bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JEDu. 
(4) Prepočet inej meny na menu EUR uchádzač prepočíta kurzom vyhláseným ECB (Európskou 
centrálnou bankou) ku dňu vyhlásenia obstarávania viď na konci výzvy. 
(5) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa 
finančného a ekonomického postavenia spoločne. 
(6) Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 
33 ods. 2 zákona. 
(7) Všetky doklady požadované v tejto časti III.1.2 musia byť predložené ako originály alebo úradne 
osvedčené kópie alebo ako iná forma dokumentu/odpisu s platnosťou originálu. 
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Platí pre 1.časť predmetu zákazky: 
1.1) Požaduje sa preukázať celkový obrat za 3 hospodárske roky, za ktoré je dostupný v závislosti od 
vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti vo výške min. 300 000 Eur (tristotisíc Eur) alebo ekvivalent 
v inej mene. Ako dôkazné prostriedky budú slúžiť údaje zverejnené v registri účtovných závierok (z 
výkazov ziskov a strát resp. príjmov a výdavkov podľa druhu účtovníctva) ak sa zverejňujú podľa 
príslušných predpisov. Ak uchádzač nemá zverejnené v súlade s platnými predpismi príslušné výkazy z 
ktorých sa dá vyzistiť obrat, resp. ak sa na neho daná povinnosť 
nevzťahuje, predloží dané výkazy v ponuke ako originály alebo úradne overené kópie týchto výkazov. 
Platí pre 2.časť predmetu zákazky: 
1.1) Požaduje sa preukázať celkový obrat za 3 hospodárske roky, za ktoré je dostupný v závislosti od 
vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti vo výške min. 400 000 Eur (štyristotisíc Eur) alebo 
ekvivalent v inej mene. Ako dôkazné prostriedky budú slúžiť údaje zverejnené v registri účtovných 
závierok (z výkazov ziskov a strát resp. príjmov a výdavkov podľa druhu účtovníctva) ak sa zverejňujú 
podľa príslušných predpisov. Ak uchádzač nemá zverejnené v súlade s platnými predpismi príslušné 
výkazy z ktorých sa dá vyzistiť obrat, resp. ak sa na neho daná povinnosť nevzťahuje, predloží dané 
výkazy v ponuke ako originály alebo úradne overené kópie týchto výkazov. 
Platí pre 3.časť predmetu zákazky: 
1.1) Požaduje sa preukázať celkový obrat za 3 hospodárske roky, za ktoré je dostupný v závislosti od 
vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti vo výške min. 300 000 Eur (tristotisíc Eur) alebo ekvivalent 
v inej mene. Ako dôkazné prostriedky budú slúžiť údaje zverejnené v registri účtovných závierok (z 
výkazov ziskov a strát resp. príjmov a výdavkov podľa druhu účtovníctva) ak sa zverejňujú podľa 
príslušných predpisov. Ak uchádzač nemá zverejnené v súlade s platnými predpismi príslušné výkazy z 
ktorých sa dá vyzistiť obrat, resp. ak sa na neho daná povinnosť nevzťahuje, predloží dané výkazy v 
ponuke ako originály alebo úradne overené kópie týchto výkazov. 
Platí pre všetky časti predmetu zákazky: 
Odôvodnenie podmienky účasti 1.1): 
Určená podmienka účasti je alternatívne vymedzená zákonom o verejnom obstarávaní. Požadovaný 
minimálny obrat za preukazované obdobie bol určený aplikáciou optimalizovaného princípu 
proporcionality podmienok účasti, pričom pri výpočte obratu neprekročil možnú výšku obratu za hosp. rok 
do výšky dvojnásobku predpokladanej hodnoty danej časti predmetu zákazky v súlade s § 38 ods. 6 
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písm. b) zákona. Verejný obstarávateľ si vzhľadom na charakter zákazky a trvanie zmluvného vzťahu 
určenou podmienkou účasti overuje skúsenosti uchádzača po ekonomickej stránke a skúsenosti s 
financovaním v minulom období. 
 

III.1.3 Technická a odborná spôsobilosť 
(1) Technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača sa preukazuje nasledovnými dokladmi podľa § 34 
ods. 1 písm. a) a g) zákona, a to: 
1.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona- zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od 
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je 
referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, 
1.2 Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií 
osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov  
(2) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické 
a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač 
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej 
spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť 
podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a 
odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z 
písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania 
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 
odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a 
nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie 
dodávať tovar, uskutočňovať tavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti 
predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so 
vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa §34 odseku 
1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce 
alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. 
(3) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené 
verejným obstarávateľom aj Jednotným európskym dokumentom (JED). Bližšie informácie viď v 
súťažných podkladoch a v §39 zákona a na http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-
europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie- 553.html. Uchádzač môže vyplniť len oddiel "alfa": 
Globálny údaj pre všetky podmienky účasti" bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JEDu. 
(4) Prepočet inej meny na menu EUR uchádzač prepočíta kurzom vyhláseným ECB (Európskou 
centrálnou bankou) ku dňu vyhlásenia obstarávania viď na konci výzvy. 
(5) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa 
technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. 
(6) Skupina dodávateľov môže využiť technické a odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov 
alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3. zákona. 
(7) Všetky doklady požadované v tejto časti III.1.3 musia byť predložené ako originály alebo úradne 
osvedčené kópie alebo ako iná forma dokumentu/odpisu s platnosťou originálu. 
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
1.1 - §34 ods.1 písm. a) zákona - pre splnenie danej podmienky sa požaduje, aby uchádzač predložil v 
ponuke Zoznam poskytnutých služieb, ktorý bude obsahovať: 
- pre 1.časť predmetu zákazky: zákazky služieb implementácie CRM softvéru, uskutočnené za 
predchádzajúce 3 roky (od vyhlásenia verejného obstarávania), ktoré sú v celkovej sumárnej hodnote 
min. 50 000,- EUR bez DPH alebo ekvivalent v inej mene. 
- pre 2.časť predmetu zákazky: zákazky služieb úprav (redizajnu) webových stránok, uskutočnené za 
predchádzajúce 3 roky (od vyhlásenia verejného obstarávania), ktoré sú v celkovej sumárnej hodnote 
min. 60 000,- EUR bez DPH alebo ekvivalent v inej mene, pričom sa požaduje min. 1 zákazka, ktorá 
zahŕňala aj služby úprav (redizajnu) internetového obchodu (e-shopu). 
- pre 3.časť predmetu zákazky: zákazky služieb návrhu a implementácie webových stránok, uskutočnené 
za predchádzajúce 3 roky (od vyhlásenia verejného obstarávania), ktoré sú v celkovej sumárnej hodnote 
min. 50 000,- EUR bez DPH alebo ekvivalent v inej mene. 
Odôvodnenie podmienky účasti: 
Podmienkou sa má overiť, že uchádzač má dostatočné skúsenosti s realizáciou obdobného predmetu 
zákazky v približnom objeme za predchádzajúce obdobie. 
 
1.2 - §34 ods.1 písm. g) zákona - vyžaduje sa predloženie údajov za Projektového manažéra, ktorý bude 
zodpovedný za poskytnutie služieb/plnenie danej časti predmetu zákazky. 
Min. požiadavky na Projektového manažéra (experta) pre 1.časť predmetu zákazky: 
a) minimálne 3-ročná odborná prax v riadení projektov v oblasti informačných technológií; 
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b) minimálne 1 praktická skúsenosť (1 zákazka resp. projekt) v pozícií Projektového manažéra (alebo 
ekvivalentnej riadiacej pozícií) na zákazke implementácie CRM softvéru. 
Min. požiadavky na Projektového manažéra (experta) pre 2.časť predmetu zákazky: 
a) minimálne 3-ročná odborná prax v riadení projektov v oblasti informačných technológií; 
b) minimálne 1 praktická skúsenosť (1 zákazka resp. projekt) v pozícií Projektového manažéra (alebo 
ekvivalentnej riadiacej pozícií) na zákazke úprav webových stránok vrátane internetového obchodu (e-
shopu). 
Min. požiadavky na Projektového manažéra (experta) pre 3.časť predmetu zákazky: 
a) minimálne 3-ročná odborná prax v riadení projektov v oblasti informačných technológií; 
b) minimálne 1 praktická skúsenosť (1 zákazka resp. projekt) v pozícií Projektového manažéra (alebo 
ekvivalentnej riadiacej pozícií) na zákazke návrhu a implementácie webových stránok. 
Platí pre všetky časti predmetu zákazky: 
Predložený profesijný životopis (alebo ekvivalentný doklad), ktorým uchádzač preukazuje príslušnú 
odbornú prax musí minimálne obsahovať: meno a priezvisko experta, najvyššie dosiahnuté vzdelanie 
experta, zoznam/opis odbornej praxe 
(pracovná pozícia, miesto a rok plnenia/zamestnania, uvedenie zamestnávateľa/odberateľa, tel. číslo 
a meno zodpovednej osoby zamestnávateľa/odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje, ak je 
uplatniteľné), zoznam/opis referenčných zákaziek (názov/stručný opis zákazky, pracovná pozícia na 
zákazke, miesto a rok plnenia/zamestnania, uvedenie zamestnávateľa/odberateľa, tel. číslo a meno 
zodpovednej osoby zamestnávateľa/odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje, ak je uplatniteľné), 
vzťah k uchádzačovi (zamestnanec/iná osoba), podpis experta. 
V prípade využitia kapacít inej osoby uchádzač predloží doklady v súlade s ods. 2 časti III.1.3 vyššie. 
Odôvodnenie podmienky účasti: 
Podmienka má slúžiť na preukázanie, že uchádzač má k dispozícii na plnenie zmluvy kvalifikovaného 
riadiaceho pracovníka. Na zabezpečenie kvalitnej realizácie zákazky je nevyhnutné, aby projekt riadila, 
resp. dohliadala osoba s dostatočnou odbornou spôsobilosťou a skúsenosťou s obdobnými projektami. 
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ČASŤ C - KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A  

PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

 
1. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny v súlade s § 44 ods. 3 

písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
 

2. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov je najnižšia cena v EUR bez DPH za 
jednotlivé časti predmetu zákazky.  
 

3. Pri hodnotení ceny sa pridelí ponuke s najnižšou cenou max. počet bodov 100. Ostatným 
uchádzačom sa počet bodov určí úmerou tak, že najnižšia cena sa vydelí ich navrhovanou cenou 
a vynásobí číslom 100. 
 

4. Úspešným uchádzačom pre predmet zákazky sa stane ten, kto získa najvyššie bodové 
ohodnotenie.  

 
5. Uchádzač predloží v ponuke vyplnenú Prílohu C1 – Návrh na plnenie kritéria. 

 
6. Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie vo svojej ponuke na formulári v Prílohe C1 „Návrh 

na plnenie kritérií“ súťažných podkladov ak je platcom DPH ako navrhovaná zmluvná cena bez 
DPH v eurách. 

 
7. Ak nie je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v eurách, pričom 

na skutočnosť, že nie je platcom DPH, výslovne upozorní. 
.  
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ČASŤ D – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 
1.Stručný opis:  
Jedná sa o poskytnutie služieb na zákazku: 

 
„Podpora tvorby pracovných miest kreatívneho priemyslu v JAGA GROUP, s.r.o. - 

softvérové služby” 
 

2. CPV zákazky:  
Hlavný slovník: 72000000-5, 72212445-0, 72413000-8 
 
3. Druh zákazky: služby 
 
4.Trvanie zákazky:   
1.časť predmetu zákazky - do 60 dní od účinnosti zmluvy  
2. a 3.časť predmetu zákazky - do 90 dní od účinnosti zmluvy  
 
5. Opis predmetu zákazky: 
 
1.časť predmetu zákazky - Implementácia CRM softvéru 
 
Minimálne požiadavk na CRM softvér: 
 
- obchodný informačný systém 
- implementovaná podpora mediálneho priestoru a predaja reklamy 
- modulárny systém s možnosťou doprogamovania modulov 
- možnosť zadávať úlohy/ciele a kontrolovať ich výsledky 
- rôzne levely prístupových práv - užívateľ, správca, admin, superadmin 
- prístup cez webové rozhranie (bez nutnosti inštalovať aplikáciu priamo na jednotlivé 
užívateľské stanice) 
- integrácia s emailom 
- work-flow obchodných procesov 
- správa inzertného priestoru 
- fakturácia - rôzne meny, úrovne DPH, zahraničné faktúry, zľavy a cenové hladiny 
- reportingový model - od základných reportov po špecifické reporty pre jednotlivých užívateľov, 
možnosť doprogramovať, nastaviť si vlastné reporty 
- export reportov, objednávok a ostatných údajov do csv alebo iného štruktúrovaného formátu 
(json, xls, ods, xml, atd) 
- import objednávok zo štrukturovaných súborov - csv, xls, ods, json, xml, atd) 
- kontrola importu objednávok pred ich zapísanim do systému 
- prehľady obchodníka 
- informácie o klientoch (poznámky, obrat, reporty a pod) 
- drag and drop, prívetivé užívateľské rozhranie 
- export objednávok do jednotlivých typov médii podľa uzávierky 
- mailové upozornenia k uzávierkam 
- termínovník 
- modul pre evidenciu predplatného jednotlivých médii - osoby, kontaktné údaje, fakturačné 
údaje, viac typov predplatného, viac typov doručovacích adries, fakturačné zľavy, obosielky 
- integrácia/export pre účtovné softvéry Pohoda, Sango - podvojné účtovníctvo 
- Integrácia s tabuľkovými procesormi 
- integrácia s grafickými programami - Quark, Indesign 
- integrácia s programom pre správu online reklamy 
- monitoring konkurencie 
- reporting zalozeny na OLAP 
- správa užívateľov - prepojenie s LDAP / openLDAP serverom 
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Modul pre správu multimediálneho obsahu: 
- archivácia obrázkov, videí a iného multimediálneho obsahu 
- tvorba náhľadov 
- možnosť popisu jednotlivých médií 
- vyhľadávanie podľa kľúčových slov 
- prístup cez webové rozhranie 
- správa užívateľov - prepojenie s LDAP / openLDAP serverom 
- hromadný import médii (napr. zo sieťového adresára, zip súboru alebo iným spôsobom) 
 
2.časť predmetu zákazky - Redizajn existujúcich webových portálov 
 
Špecifikácie: asb.sk 
 
- redizajn a naprogramovanie dizajnu buď do existujúceho alebo nového CMS systému + 
testovanie nového dizajnuv UX laboratóriu 
- pri novom CMS systéme požadujeme presun všetkých údajov a doprogramovaných modulov 
(newsletter, exporty XML, bannerový systém a pod.) 
- redizajn zahŕňa úpravu hlavnej stránky, rozmiestnenie modulov a kategorií 
- úprava článkov a sekcií 
- fotogalérií 
- úprava rýchlosti načítania stránky 
- responzívny dizajn a jeho rýchlostná úprava na mobilných zariadeniach 
- vytvorenie užívateľskej sekcie - registrácia užívateľov - cez overený email, pridávanie 
vlastných obľúbených článkov z webu, možnosť pridať záložky článkov z iných webov) 
- vytvoriť tagovanie obrázkov - podľa kategórií 
- vytvoriť tagovanie článkov - podľa kategórií 
- vytvoriť produktové tagovanie obrázkov - označiť časť obrázka a prideliť mu URL prelink, na 
jednom obrázku maximálne 3 prekliky, prenášajú sa do všetkych zobrazení obrazka na celom 
webe 
- možnosť vložiť manuálne reklamné boxy do článku 
- vkladanie boxu s relevatnými článkam, možnosť výberu jednotlivých článkov ručne cez ID 
článku 
- vytvorenie nového dizajnu newslettera a jeho naprogramovanie v rámci webu asb.sk 
- nastavenie pokročílých Google Analytics funkcíí 
 
Špecifikácie urobsisam.sk 
 
- redizajn a naprogramovanie dizajnu buď do existujúceho alebo nového CMS systému + 
testovanie nového dizajnuv UX laboratóriu 
- pri novom CMS systéme požadujeme presun všetkých údajov a doprogramovaných modulov 
(newsletter, exporty XML, bannerový systém a pod.) 
- redizajn zahŕňa úpravu hlavnej stránky, rozmiestnenie modulov a kategorií 
- úprava článkov a sekcií 
- fotogalérií 
- úprava rýchlosti načítania stránky 
- responzívny dizajn a jeho rýchlostná úprava na mobilných zariadeniach 
- vytvorenie užívateľskej sekcie - registrácia užívateľov - cez overený email, pridávanie 
vlastných fotografií, možnosť zobrazenia týchto fotografií ostatným uživateľlom, ktorí majú 
možnosť fotky označovať ako obľúbené 
- vytvoriť tagovanie obrázkov - podľa kategórií 
- vytvoriť tagovanie článkov - podľa kategórií 
- vytvoriť produktové tagovanie obrázkov - označiť časť obrázka a prideliť mu URL prelink, na 
jednom obrázku maximálne 3 prekliky, prenášajú sa do všetkych zobrazení obrazka na celom 
webe 
- možnosť vložiť manuálne reklamné boxy do článku 
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- vkladanie boxu s relevatnými článkam, možnosť výberu jednotlivých článkov ručne cez ID 
článku 
- nastavenie pokročílých Google Analytics funkcíí 
 
Špecifikácia jagastore.sk / predplatne.jaga.sk 
 
- eshop so všetkými štandardnými funkciami (pridanie a editacia tovaru, tvorba kategorií atd) 
- spojenie dvoch eshopov do jednej platformy - jeden eshop zameraný na knihy, druhý na 
predplatné časopisov 
- redizajn + testovanie v UX laboratóriu 
- naprogramovanie dizajnu do eshopu – responzívny dizajn 
- import všetkých produktov z eshopov do nového 
- pridávanie a editácia produktov 
- možnosť pridať darčeky k produktom 
- možnosť robit kombinácie produktov 
- pri predplatnom určiť kombináciu produktu - odber od čísla 
- v objednávke možnosť zadať niekoľko typov adries -> fakturačná, dodacia, odberateľská 
(napr. na predplatné) 
- interné delenie produktov na hlavnú kategóriu knihy a predplatné, podkategórie atd 
- objednávka môže obsahovať len produkt z jednej hlavnej kategórie – pri pokuse o vloženi do 
košika sa objaví hláška, že musí spraviť inú objednávku 
- dve číselné rady pre objednávky z oboch hlavných kategorií 
- pokročile SEO funkcie 
- podpora pre online platby slovenské platobné portály a banky + Trustpay 
- fulltext vyhľadavanie 
- rôzne možnosti dopravy a platby 
- XML feedy pre externé systémy 
- export objednávok do csv na základe vybraných parametrov 
- automatizované testy objednávok  
- fazetový filter, ktorý pri zmene filtra načítava zoznam produktov asynchrónne (bez reloadu 
stránky) a umožní meniť aj titulok a URL stránky kvôli SEO 
- flexibilná kategorizácia produktov: možnosť pevnej hierarchickej kategorizácie, možnosť 
zaradiť produkt aj do ďalších kategoórií, možnosť vytvárať dynamické kategórie produktov na 
základe vlastností produktov 
- vyhľadávanie s našepkávačom, podporou slovenčiny a možnosťou uprednostniť produkty 
podľa definovaných priorít a aj manuálneho nastavenia editorom e-shopu 

- CMS lokalizované do slovenčiny 
 
3.časť predmetu zákazky - Návrh a implementácia nového webového portálu 
 
Novy webový portál  
Cieľom je vybudovať portál, ktory je hybrid klasického obsahového webu a tematickej sociálnej siete. 
Vytvárať sa bude responzívny dizajn aj samotné rozhranie a CMS. 
 
POPIS: 
Obsahová časť: 
 
- možnosť pridávať, editovať články - požadujeme jednoduchý wysiwyg editor, správu multimédií a 
vkladanie obsahu 
- delenie článkov do kategórií 
- minimálne 3 užívateľské úrovne - autor, editor, admin 
- užívateľské komentáre k článkom, editácia/mazanie komentárov editorom, administrátorom 
- možnosť galérie k článkom 
- reklamné bloky v článku - prepojenie s ad serverom (napr. Revive, iBillboard, DFP a pod) 
- bloky príbuzné články, nasledujúci, predchádzajúci článok, vybrané články 
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Sociálna sieť: 
 
- registrácia užívateľa overením emailu, cez Facebook účet alebo Google účet 
- základný užívateľský profil - meno, osobné údaje, avatar, základné info o záľubách a preferenciách 
- možnosť pridať status, fotku, album do svojho verejného feedu 
- feed daného užívateľa - profil - zobrazuje sa všetka aktivita, ktorú užívateľ spravil na verejných miestach 
fóra a fotofeedu) - status, fotku, album 
- interná pošta - možnosť posielať užívateľom internú poštu - textová správa s možnosťou pridania 
fotografie 
- interná pošta - blokovať užívateľov, aby mi nemohli posielať internú poštu 
- fultext vyhľadávanie v internej pošte 
- notifikácie o novej pošte, prečítanej pošte 
- možnosť vytvárať príspevky a témy vo fóre, označovať jednotlivé príspevky ako obľúbené a neobľúbené, 
odoberať notifikácie z jednotlivých tém alebo kategorií 
- vytvoriť si vlastné fotoalbumy, vkladať fotky, označiť fotky, pridať popis k fotkám 
- možnosť komentovať fotky ostatných užívateľov, označiť fotku ako obľúbené, neobľúbenú - v ich feede 
- odoberať notifikácie o fotkách užívateľa 
- sledovať užívateľa 
- pridať užívateľa ako priateľa 
- blokovať užívateľov 
- označovať svoje príspevky ako verejné, súkromné alebo pre priateľov 
 
Fórum: 
 
- diskusné fórum rozdelené do superkategórii a kategórii 
- vytváranie kategórií administrátorom, témy môžu vytvárať aj užívatelia 
- možnosť sledovať kategóriu, tému, dostávať notifikácie 
- zobrazenie kategorií - cez paging 
- diskusia - pridávanie odpovedí, príspevkov, možnosť odpovedať na príspevok, vložiť fotogalériu do 
príspevku, diskusia bude mať jednu úroveň (nie stromové zobrazenie) 
- príspevok sa zobrazuje s loginom aj avatarom užívateľa 
- fulltext vyhľadávanie vo fóre 
- zobrazenie najnovších tém, kategórií, príspevkov 
 
ADMIN: 
 
- overiť užívateľa ručne 
- editovať užívateľské údaje 
- blokovať užívateľa na určitý čas, trvale, vymazanie 
- možnosť poslať hromadnú internú poštu 
 
- vytvoriť superkategórie vo fóre, rozdeliť kategórie do jednotlivých častí 
- mazať témy, blokovať a skryť témy, vytvárať témy 
- uzamknúť tému aj kategóriu 
 
- editovať všetky príspevky užívateľov 
- blokovať, vymazať alebo dočasne zneprístupniť jednotlivé príspevky 
 
- niekoľko úrovní administrácie - moderátor, správca, admin 
- moderátor bude mať určené kategórie, ktoré bude spravovať 
 
- štatistické údaje o užívateľoch, príspevkoch, fotkách a statusoch 
- uchovávanie údajov o užívateľoch - prístupové časy, IP adresy, dátumy jednotlivých zmien, pridania 
príspevkov atd 
- export užívateľov podľa zadaných parametrov (napr. pohlavie, vek, posledné prihlásenie, obľúbené 
kategórie a pod) 
 

6.  Osoba podľa §8 zákona nemôže vylúčiť ponuky, ktoré sú v súlade s §42 ods. 4 písm. a) a b) zákona. 
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ČASŤ E – SPÔSOB URČENIA CENY  
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ČASŤ E  -  SPOSOB URČENIA CENY 
 
1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. 

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

2. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení: 

d) cena v eurách bez DPH 

e) sadzba DPH v % a výška DPH v eurách  

f) cena celkom v eurách vrátane DPH. 

3. Cena za služby musí obsahovať cenu za danú časť predmetu zákazky celkom spolu  v zmysle 
požiadaviek podľa opisu v časti D – Opis predmetu zákazky v požadovanom  
množstve, rozsahu, špecifikáciách  a uvedených dodacích podmienkach.  

4. Uchádzač  ocení „Formulár cenovej ponuky“ uvedený v Prílohe E1 súťažných podkladov. 
V rámci stanovenia ceny za predmet zákazky, uchádzač uvedie pre každú položku,vo 
formulári jednotkovú cenu. Cena za položku je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva 
uvedeného v súpise položiek. Výsledná celková cena za predmet zákazky je daná súčtom 
celkových cien jednotlivých položiek. V prípade ak je uchádzač neplatca DPH formulár sa 
môže upraviť a uvedie sa cena celkom v EUR. 

5. Ceny ponúkané uchádzačom musia vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bola ponuka     
osobe podľa §8 zákona podaná. 

 
6. Cena uvedená v Návrhu na plnenie kritéria sa musí zhodovať s cenou uvedenou v ocenenej 

Prílohe E1- Formulár cenovej ponuky. 

7. Kompletne vyplnená Príloha E1- Formulár cenovej ponuky bude v tlačenej verzii súčasťou 
obálky „Kritériá“. 

8. Osobitné upozornenie:   

Osoba podľa §8 zákona si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktoré budú prevyšovať 
predpokladanú hodnotu predmetu zákazky, uvedenú vo výzve na predkladanie ponúk. 
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ČASŤ F - 
OBCHODNÉ PODMIENKY 
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ČASŤ F - OBCHODNÉ PODMIENKY 
 

 
 

1. Osoba podľa §8 zákona stanovuje obchodné podmienky, ktoré sú uvedené v Prílohách 
F1 (pre 1.časť predmetu zákazky), F2 (pre 2.časť predmetu zákazky) a F3 (pre 3.časť 
predmetu zákazky) v súťažných podkladoch. Tieto obchodné podmienky budú 
v nezmenenom znení súčasťou návrhu zmluvy predloženej uchádzačom.  

 
2. Návrh zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 

uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov každým členom skupiny dodávateľov alebo 
osobou oprávnenou konať za každého člena skupiny dodávateľov.  

 
3. Uchádzač v návrhu zmluvy uvedie obchodné podmienky osoby podľa §8 zákona  bez 

zmien a doplní ustanovenia, ktoré sa vyžadujú a sú vyznačené kurzívou (doplní 
uchádzač) alebo je ponechaný v texte odkaz na  poznámku pod čiarou.  

 
4. Osoba podľa §8 zákona si vyhradzuje právo doplniť, prípadne upraviť aj iné obchodné 

podmienky do návrhu zmluvy počas verejného obstarávania (vysvetlenie/doplnenie 
súťažných podkladov). 
  

5. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou 
úspešným uchádzačom. Neoddeliteľnou súčasťou uzavretej zmluvy úspešného 
uchádzača budú okrem iného aj jej prílohy. 
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ČASŤ G – PRÍLOHY SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
 
 
 

Príloha A1   Formulár na predloženie ponuky  
 
Príloha A2                                         Vyhlásenie o konflikte záujmov  
 
Príloha B1                      Jednotný európsky dokument (odkaz na vzor) 
 
Príloha C1   Návrh na plnenie kritéria 

 

Príloha E1   Formulár cenovej ponuky   

 

Príloha F1   Návrh zmluvy o dielo (pre 1.časť predmetu zákazky) 

 

Príloha F2 Návrh zmluvy o zhotovení úprav webových stránok (pre 2. časť predmetu 

zákazky ) 

 

Príloha F3 Návrh zmluvy o vytvorení webovej stránky (pre 3. časť predmetu zákazky ) 
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PRÍLOHA A1  

FORMULÁR NA PREDLOŽENIE PONUKY  
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FORMULÁR NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 
Názov predmetu zákazky: 
 

" Podpora tvorby pracovných miest kreatívneho priemyslu v JAGA GROUP, s.r.o. 
- softvérové služby“ 

  
Osoba §8 zákona:  JAGA GROUP, s.r.o. 

Adresa:  Imricha Karvaša 2 , 811 07 Bratislava, Slovenská republika 
Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 
IČO:   35705779 

1 IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA 
 

 Hlavný člen 

Obchodné meno alebo 
názov uchádzača/ člena 
skupiny dodávateľov,   

 

Sídlo alebo miesto 
podnikania 
uchádzača/člena skupiny 
dodávateľov, ktorá je 
uchádzačom 

 

Poštová adresa na 
doručovanie písomností 

 

Právna forma  

IČO   

DIČ  

IČ DPH (ak je plátca)  

Zápis v registri  

IBAN  

 

2 IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY UCHÁDZAČA 

       pre túto ponuku: 
 

Meno a priezvisko   

Obchodné meno alebo názov 
uchádzača (člena skupiny 
dodávateľov, ktorá je 
uchádzačom) 

 

Telefón   

E-mail  

3 VYHLÁSENIE(A) UCHÁDZAČA 
Každý uchádzač uvedený v bode 1 tohto formulára musí ako súčasť svojej ponuky predložiť podpísané 
vyhlásenie na nižšie priloženom formulári. Ak je uchádzačom skupina dodávateľov, jej ponuka musí 
obsahovať toto vyhlásenie podpísané každým jej členom alebo osobou na základe plnej moci.  
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VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 
 
Uchádzač:............................., v zastúpení:.......................(meno a priezvisko), týmto vyhlasuje, že sme 
preskúmali a prijímame bez výhrad alebo obmedzení súťažné podklady pre túto zákazku v celom rozsahu 
a v súlade so všetkými podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch ponúkame za cenu uvedenú 
v návrhu na plnenie kritéria poskytnutie služieb na zákazke:  
 

" Podpora tvorby pracovných miest kreatívneho priemyslu v JAGA GROUP, s.r.o. - 
softvérové služby“ 

 
 

Našou ponukou sme viazaní v lehote viazanosti ponuky. 
 
Túto ponuku predkladáme samostatne*/ako skupina dodávateľov*. (nehodiace sa odstrániť!!!) 

Potvrdzujeme, že nie sme v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na postupoch 
verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  

V prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených okolností alebo zmien týkajúcich sa dokumentov 
predložených v našej ponuke budeme o tom bezodkladne informovať osobu podľa §8 zákona 
v ktorejkoľvek fáze verejného obstarávania.  

Plne si uvedomujeme a súhlasíme, že  akákoľvek nepravdivá, nepresná alebo neúplná informácia, ktorá je 
v tejto ponuke  úmyselne poskytnutá, môže viesť k nášmu vylúčeniu z procesu zadávania tejto zákazky 
a z uzatvorenia zmluvy, ktorá je jej výsledkom. 

Súhlasíme s poskytnutím našej ponuky v plnom znení Ministerstvu kultúry SR a Úradu pre verejné 
obstarávanie za účelom kontroly procesu verejného obstarávania. 

 

V ………………., dňa …………   
  

   Podpis oprávnenej osoby za uchádzača 
………………………… 

Meno a priezvisko 
                                                           Obchodné meno 
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PRÍLOHA A2 

VYHLASENIE O KONFLIKTE ZAUJMOV  
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VYHLÁSENIE O KONFLIKTE ZÁUJMOV 
 
Názov predmetu zákazky: 
 

" Podpora tvorby pracovných miest kreatívneho priemyslu v JAGA GROUP, s.r.o. 
- softvérové služby“ 

  
Uchádzač:   

Adresa:   
IČO:    
 
 
V mene uchádzača vyhlasujem, že: 
 

*a) nám nie je známy žiadny potenciálny konflikt záujmov (vrátane všetkých konfliktov záujmov 
príbuznych uchádzača) v zmysle §23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov alebo v zmysle Metodického pokynu CKO č.13  k posudzovaniu 
konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania 
(viď http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/) 

 

*b) nám je známy potenciálny konflikt záujmov (vrátane všetkých konfliktov záujmov príbuznych 
uchádzača) v zmysle §23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov alebo v zmysle Metodického pokynu CKO č.13  k posudzovaniu konfliktu 
záujmov v procese verejného obstarávania (viď http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-
pokyny-cko/) 
 
................................................................(uchádzač uvedie všetky potenciálne konflikty záujmov) 
 

 
*nehodiace sa odstrániť 

 
 
 

V ………………., dňa …………   
  

   Podpis oprávnenej osoby za uchádzača 
………………………… 

Meno a priezvisko 
                                                           Obchodné meno 
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PRÍLOHA B1 
JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT (VZOR) 

 
VZOROVÝ FORMULÁR VRÁTANE MANUÁLU NA VYPLNENIE VIĎ NA 

WEBSTRÁNKE ÚVO 
 

http://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html 
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PRÍLOHA C1 
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 
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Príloha C1 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 
 

Názov zákazky: „ Podpora tvorby pracovných miest kreatívneho priemyslu v JAGA 
GROUP, s.r.o. - softvérové služby " 
 
Uchádzač: 
 
Obchodné meno/ Názov uchádzača: 
Adresa sídla alebo miesta podnikania: 
 
1.časť predmetu zákazky** 

Por. 
číslo  

Kritérium Návrh na plnenie kritéria 

1. 
Celková zmluvná cena v EUR bez 

DPH 
 
……………………….EUR bez DPH* 

 
2.časť predmetu zákazky** 

Por. 
číslo  

Kritérium Návrh na plnenie kritéria 

1. 
Celková zmluvná cena v EUR bez 

DPH 
 
……………………….EUR bez DPH* 

 
3.časť predmetu zákazky** 

Por. 
číslo  

Kritérium Návrh na plnenie kritéria 

1. 
Celková zmluvná cena v EUR bez 

DPH 
 
……………………….EUR bez DPH* 

 
 
*Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní  a uvedie cenu celkovo v EUR. 
 
**tabuľky ponechať alebo vymazať podľa toho na ktoré časti predmetu zákazky uchádzač predkladá 
ponuku 
 
 

V ………………., dňa ………… 
 
 

   Podpis oprávnenej osoby za uchádzača 
  ………………………… 

Meno a priezvisko 
Obchodné meno 
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PRÍLOHA E1 
 

FORMULÁR CENOVEJ PONUKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JAGA GROUP, s.r.o. 
Podpora tvorby pracovných miest kreatívneho priemyslu v JAGA GROUP, s.r.o. - softvérové služby 

Súťažné podklady                                                                  
 

45 

 
Príloha E1 

Formulár cenovej ponuky 

Projekt:  
Podpora tvorby pracovných miest kreatívneho priemyslu v JAGA GROUP, s.r.o. - 

softvérové služby 

Por.číslo  Názov položky 
Merná 

jednotka 
Množstvo 

Jedn. 
cena 

Celkom  

(EUR bez 
DPH) 

(EUR bez 
DPH) 

1.časť predmetu zákazky 

1. Implementácia CRM softvéru ks 1,00    

2.časť predmetu zákazky 

2 Redizajn existujúcich webových portálov ks 1,00   

3.časť predmetu zákazky 

3 
Návrh a implementácia nového webového 
portálu 

ks 1,00   

        
Celkom 
EUR bez 
DPH: 

0 

        
....... % 
DPH: 

0 

        
Celkom 
EUR s 
DPH: 

0 

 
*riadky ponechať alebo odstrániť podľa toho na ktoré časti uchádzač predkladá ponuku 
 
 
V ………………., dňa ………… 
 

   Podpis oprávnenej osoby za uchádzača 
  ………………………… 

Meno a priezvisko, 
Obchodné meno 
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PRÍLOHA F1 
 NÁVRH ZMLUVY O DIELO 

(PRE 1.ČASŤ PREDMETU ZÁKAZKY) 
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ZMLUVA O  DIELO  

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Sb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov  a ustanovenia §§ 39, 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Zb. o autorskom práve a právach súvisiacich s 

autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov medzi   
 
 
Objednávateľ:   JAGA GROUP, s.r.o. 
So sídlom:   Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava 
IČO:   35 705 779 
DIČ:   2020265258 
IČ DPH:   SK2020265258 
Bankové spojenie: doplní sa pri podpise zmluvy 
Číslo účtu:    doplní sa pri podpise zmluvy 
v mene spoločnosti koná:      Ing. Peter Halász, konateľ 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 30343/B 
 (ďalej len Objednávateľ ) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:     
So sídlom:     
IČO:     
DIČ:     
Bankové spojenie:    
Číslo účtu:     

   v mene spoločnosti koná :   
(ďalej len Zhotoviteľ)  
 
(jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ spoločne aj ako „zmluvné strany“)  
 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy a definícia základných pojmov 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku zadávania 1.časti predmetu podlimitnej zákazky podľa §113 a 114 

zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niekorých zákonov v rámci projektu s 
názvom “Podpora tvorby pracovných miest kreatívneho priemyslu v JAGA GROUP, s.r.o. - softvérové 
služby” 

2. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vytvoriť pre Objednávateľa na vlastné náklady a na vlastnú 
zodpovednosť Dielo podľa požiadaviek Objednávateľa, previesť na Objednávateľa príslušné práva na používanie 
Diela spôsobom dohodnutým v Zmluve, vykonať zmeny  Diela postupom a spôsobom dojednaným v tejto Zmluve 
ako aj záväzok vykonať a poskytnúť ostatné plnenia dojednané v tejto Zmluve. Predmetom tejto Zmluvy je aj 
záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi cenu dojednanú za vytvorenie Diela a prevod práv k Dielu a za jeho 
ďalšie zmeny ako aj dodržiavať ostatné povinnosti dojednané v tejto Zmluve.  

3. Pod pojmom Dielo sa pre účely tejto zmluvy rozumie softvér, ktorého špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 
Súčasťou Diela je aj jeho a súvisiaca architektonická, technická, používateľská a prevádzková dokumentácia 
a know-how, ktoré sú s vytvorením Diela spojené. 

4. Pojem Zmluva označuje túto zmluvu o vykonaní Diela a o udelení licencie.  
 

 
Článok II. 

Spôsob vykonávania Diela 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať na vlastnú zodpovednosť a s náležitou odbornou starostlivosťou, v súčinnosti 
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s Objednávateľom v  rozsahu, kvalite a podľa požiadaviek Objednávateľa, ktoré sú uvedené v Špecifikácii diela, 
najmä s uvedením požadovanej funkčnosti a spôsobu použitia. Špecifikácia Diela je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
Zmluvy ako Príloha č. 1.  

2. Zhotoviteľ vytvára Dielo v mieste a v priestoroch Zhotoviteľa.  
3. Ak na vykonanie Zmluvy potrebuje Zhotoviteľ informácie a/alebo podklady, ktoré možno  od Objednávateľa 

oprávnene požadovať, je povinný si ich včas vyžiadať a Objednávateľ je povinný ich odovzdať Zhotoviteľovi v 
čase, ktorý si zmluvné strany dohodnú prostredníctvom osôb oprávnených konať vo veciach tejto Zmluvy. 
Omeškanie Objednávateľa s dodaním požadovaných informácii spôsobuje predĺženie lehoty na dodanie Diela o 
čas omeškania Objednávateľa. 

4. Po dokončení Diela alebo pri zániku záväzku Dielo dokončiť je Zhotoviteľ povinný do 3 pracovných dní odo dňa 
dokončenia Diela alebo zániku záväzku Dielo dokončiť vrátiť Objednávateľovi všetky nespracované materiály, 
originály dodaných podkladov, elektronické,  alebo iné kópie dodaných podkladov, ktoré od  neho v súvislosti s 
plnením Zmluvy prevzal alebo iným spôsobom získal.  

5. Objednávateľ má právo kedykoľvek kontrolovať vykonávanie Diela a požadovať priebežné informácie o realizácii 
plnenia a požadovať, aby sa Zhotoviteľ za týmto účelom dostavil do priestorov sídla Objednávateľa alebo na iné  
miesto určené Objednávateľom a Dielo v štádiu zhotovovania Objednávateľovi predviedol. Ak Objednávateľ zistí, 
že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ 
odstránil chyby takto vzniknuté a Dielo vykonal riadnym spôsobom. Ak tak Zhotoviteľ  neurobí ani v primeranej 
lehote mu na to poskytnutej a postup Zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu Zmluvy, je 
Objednávateľ oprávnený bezodkladne odstúpiť od Zmluvy. 

6. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu po prevzatí na nevhodnosť 
povahy a vlastností vecí, podkladov, informácií a software, ktoré mu poskytol Objednávateľ za účelom zhotovenia 
Diela, pokiaľ takúto povahu predmetných pokynov mohol Zhotoviteľ pri zachovaní náležitej odbornej starostlivosti 
odhaliť. Pokiaľ Objednávateľ trvá na ich použití napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa na ich nevhodnosť, 
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela. 

7. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo samostatne. Vykonaním špecifických prác môže Zhotoviteľ poveriť aj inú 
právnickú alebo fyzickú osobu s príslušnou spôsobilosťou na vykonanie Diela (subdodávateľa), pričom Zhotoviteľ 
zodpovedá, akoby Dielo vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje 
nebezpečenstvo v dojednanom čase a rozsahu pričom je povinný rešpektovať príslušné právne predpisy pre 
zhotovenie Diela. Veci potrebné na vykonanie Diela je povinný obstarať Zhotoviteľ. 

8. Realizáciu diela bude riadiť expert – Projektový manažér…………………..(meno priezvisko, datum narodenia), 
ktorým Zhotoviteľ počas procesu verejného obstarávania preukázal splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods.1 
písm. g) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niekorých zákonov.  

 
 

Článok III. 
Termíny a podmienky realizácie Diela  

 

1. Termíny dodania  Diela  Objednávateľovi na vykonanie akceptácie je 60 dní od účinnosti zmluvy .Zhotoviteľ 
odovzdá Dielo na vykonanie akceptácie  tým spôsobom, že nainštaluje Dielo na server určený 
Objednávateľom. 

2. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi pre realizáciu Diela primeranú súčinnosť. V rámci súčinnosti 
Objednávateľ Zhotoviteľovi zabezpečí dodanie webservisov,  dodanie údajov, ktoré bude Objednávateľ 
v rámci Diela využívať, zabezpecenie prístupov k softvéru a systémom Objednávateľa, s ktorými má Dielo 
byť prepojené, dodanie formulárov, ktoré má Dielo vygenerovať. 

3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať aj ďalšie vedľajšie výkony, ktoré sú priamo viazané na realizáciu Diela, ako 
je montáž, školenie a uvedenie do prevádzky.  

4. Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s dodaním Diela k akceptačnému konaniu, o čas omeškania sa predlžuje aj 
trvanie akceptačného konania vykonávaného Objednávateľom. 

 

     
Článok IV. 

Cena a platobné podmienky 
 

1. Cena za Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
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neskorších predpisov vo výške xxxx,- Eur (slovom xxx  Eur) bez DPH (cena sa v návrhu zmluvy v ponuke 
neuvádza). K cene Diela bude účtovaná DPH v zmysle aktuálne platných predpisov.  Cena za Dielo 
dojednaná v Zmluve je konečná a zmluvné strany sa od nej nemôžu jednostranne odchýliť. V cene za Dielo 
je zahrnutá aj odmena za udelenie práv používať Dielo spôsobom dohodnutým v Zmluve. 

2. Ak sa zmluvné strany po uzavretí Zmluvy písomne dohodnú na obmedzení rozsahu Diela,  je Objednávateľ 
povinný zaplatiť len cenu za riadne zrealizované plnenie. Ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení Diela, 
je Objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú. 

3. Ak sa pri vykonávaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozsahu predmetu Zmluvy, pokiaľ tieto 
neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi. 
K zmene ceny Diela môže dôjsť len ak Objednávateľ potvrdí súhlas s navýšením písomnou formou, pričom 
bude uvedený konkrétny rozsah navýšenia ceny. 

4. Cena za Dielo sa považuje za uhradenú okamihom pripísania na bankový účet Zhotoviteľa. Termín splatnosti 
je 60 dní odo dňa vystavenia faktúry, ktorá je daňovým dokladom. Faktúra musí byť doručená najneskôr do 
5 dní odo dňa vystavenia, inak sa lehota splatnosti predlžuje o počet dní omeškania s doručením faktúry.  

5. Cena za Dielo bude Objednávateľom uhradená na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to nasledovne:  
a) suma vo výške 100% z ceny podľa článku IV bod 1. je splatná po akceptácii Diela 

 

6. Cena za Dielo je splatná po akceptácii Diela Objednávateľom na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom. 
Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje: označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa, adresy ich sídla, 
identifikačné a daňové identifikačné čísla Zhotoviteľa a Objednávateľa, číslo faktúry, deň vystavenia a deň 
splatnosti faktúry, deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý 
sa má platiť, fakturovanú čiastku a podpis. Prílohou faktúry musí byť podpísaný akceptačný protokol 
o akceptácii a prevzatí Diela Objednávateľom v stave „Akceptované“. 

7. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať stanovené náležitosti, alebo v nej uvedené údaje nebudú správne, 
je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote päť dní od jej doručenia Zhotoviteľovi s uvedením chýbajúcich 
náležitostí alebo nesprávnych údajov.  V takom prípade pôvodná lehota splatnosti neplynie a nová lehota 
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. 

8. Zhotoviteľ má povinnosť uvádzať na faktúrach názov a ITMS kód projektu (ktorý nahlási kupujúci 
predávajcemu po podpise zmluvy o NFP), aby boli jednoznačne priradené výdavky k projektu a zamedzilo 
sa dvojitému financovaniu 

 
 

Článok V. 

Akceptačné konanie 
1. Dielo vrátane suvisiacej dokumentácie Diela, ktoré vytvorí Zhotoviteľ pre Objednávateľa, musí byť predmetom 

akceptačného konania. Akceptačné konanie je proces odovzdania, overenia a prevzatia Diela podľa Zmluvy.  
2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi Dielo včas, v dohodnutom rozsahu a kvalite podľa špecifikácie 

Diela. Odovzdanie Diela bude potvrdené protokolárnym spôsobom v odovzdávacom protokole podpísanom 
Objednávateľom.  Objednávateľ  sa zaväzuje  bezdôvodne neodmietnuť prevziať Dielo na akceptáciu. 

3. Prevzatiu Diela predchádza overovanie funkčnosti Diela Objednávateľom. Akceptačné konanie bude prebiehať v 
produkčnom prostredí s produkčným výkonom  

4. Ak Objednávateľ v procese akceptácie Diela zistí, že Dielo nezodpovedá zmluvne dohodnutému rozsahu a kvalite, 
oznámi túto skutočnosť Zhotoviteľovi formou pripomienok a uvedie v nich zoznam vád kategorizovaný podľa bodu 
6 tohto článku. Objednávateľ môže vady Diela vytýkať a Zhotovovateľ ich priebežne odstraňovať počas celého 
trvania akceptačného konania. 

5. Po ukončení testovania Diela počas akceptačného konania, ktoré nebude trvať viac ako 14 dní, vystaví 
Objednávateľ akceptačný protokol. 

6. V akceptačnom protokole Objednávateľ uvedie zoznam vád Diela kategorizovaný podľa bodu 6 tohto článku. 
Zhotoviteľ je povinný písomne vybaviť vytknuté vady Diela vrátane ich odstránenia do 5 (piatich) pracovných dní 
od doručenia akceptačného protokolu. V prípade rozsiahlejšieho charakteru vád zmluvné strany môžu dohodnúť 
primeraný termín na ich odstránenie. 

7. Vady Diela zistené v rámci akceptačného konania sú kategorizované takto: 

• Vada kategórie A 

o znamená, že Dielo má obmedzený rozsah alebo kvalitu oproti dohodnutým podmienkam v  Zmluve  
nie je použiteľné a prevádzkovateľné, alebo je použiteľné len za prijatia náhradných, najmä 
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organizačných opatrení, pričom náklady na zavedenie týchto opatrení spolu so škodou, ktorá by 
Objednávateľovi používaním Diela s touto vadou vznikla, presahujú sumu ceny Diela dojednanú v 
Zmluve . 

• Vada kategórie B 

o znamená, že Dielo má obmedzený rozsah alebo kvalitu oproti dohodnutým podmienkam 
v  Zmluve  použiteľné a prevádzkovateľné, ale len za prijatia náhradných, najmä organizačných 
opatrení, pričom náklady na zavedenie týchto opatrení spolu so škodou, ktorá by Objednávateľovi 
používaním Diela s touto vadou vznikla, nepresahujú sumu ceny Diela dojednanej v Zmluve 

• Vada kategórie C 

o znamená, že Dielo je  použiteľné a prevádzkovateľné s minimálnymi obmedzeniami. Vada má 
zanedbateľný vplyv na jeho použiteľnosť a prevádzkyschopnosť.  

8. Akceptačné kritériá, t.j. podmienky prevzatia Diela Objednávateľom, sú stanovené nasledovne: 

• počet vád kategórie A: 0 
• počet vád kategórie B: nie viac než  3 
• počet vád kategórie C: nie viac než 6 

9. Ak počet vád jednotlivých kategórií uvedený Objednávateľom v akceptačnom protokole spĺňa akceptačné kritériá, 
Objednávateľ uvedie do akceptačného protokolu záverečný stav Diela „ Akceptované“. V opačnom prípade uvedie 
záverečný stav „Neakceptované“. Vady citované v akceptačnom protokole je Zhotoviteľ povinný odstrániť podľa 
bodu 6 tohto článku, v opačnom prípade sa  Zhotoviteľ dostáva do omeškania s odstraňovaním vád s rovnakými 
následkami, ako v prípade omeškania s odstraňovaním vád v záručnej lehote. 

10. Ak bude výsledkom akceptačného konania stav neakceptované, dochádza k prerušeniu akceptačného konania, 
ktoré sa opätovne obnoví po tom, ako Zhotoviteľ dodá opravené alebo náhradné Dielo. 

11. Súčasti Diela, ktoré nepodliehajú akceptačnému konaniu, najmä hardvér a  licencie na podporný softvér (operačné 
systémy, databázové systémy, systémy riadenia obsahu a pod.) sa považujú za akceptované dňom podpísania 
odovzdávacieho protokolu za dodaný hardvér alebo softvér Zhotoviteľom. 

12. Dodávka školení a know-how je akceptovaná prezenčnou listinou zo školenia potvrdenou poverenou osobou 
Objednávateľa. 

13. Domnienka akceptácie: V prípade, že Objednávateľ bezdôvodne odmietne vystaviť akceptačný protokol alebo 
vytknúť vady Diela, Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa, aby tak učinil. V prípade, že Objednávateľ tak 
neučiní najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy, Dielo sa považuje za akceptované 
 

 
Článok VI. 

Autorské právo a licencia k Dielu 
 
1. Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na použitie Diela zhotoveného na základe  tejto Zmluvy (“Licencia“). 

Objednávateľ je oprávnený použiť Dielo od okamihu prevzatia Diela formou Akceptačného protokolu a to všetkými 
spôsobmi použitia Diela známymi ku dňu akceptácie vrátane vytvárania prepojení existujúcich rozhraní Diela 
s ostatnými internými systémami a aplikáciami Objednávateľa  a konfigurácie Diela v rámci dostupných nastavení 
spristupnených cez užívateľské rozhranie  pre administráciu systému, ktoré sú súčasťou Diela. 

2. Licencia sa udeľuje na Dielo ako celok.   Objednávateľ je oprávnený vykonávať zmeny umiestnenia Diela a jeho 
reinštaláciu na iný server a Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť s požadovanou zmenou 
bezodplatne.  

3. Pre každého koncového užívateľa Diela u Objednávateľa sa vyžaduje osobitná klientská licencia. Zhotoviteľ 
udeľuje Objednávateľovi ... klientských licencií na Dielo. Klientské licencie sú súčasťou Licencie podľa odseku 1. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Licencia udelená Zhotoviteľom Objednávateľovi touto Zmluvou na dodané Dielo je 
nevýhradná. Zhotoviteľ je oprávnený poskytnúť Licenciu k Dielu alebo jeho častiam tretej osobe.  

5. Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi Licenciu bez časového a územného obmedzenia.   
6. Zánikom tejto  Zmluvy po akceptácii Diela nezaniká oprávnenie Objednávateľa používať Dielo vrátane všetkých 

aktualizácií v stave ku dňu zániku Zmluvy. 
7. Objednávateľ nie je povinný Licenciu použiť alebo nepretržite používať.   
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8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený Licenciu k Dielu Objednávateľovi poskytnúť a že plnením podľa tejto Zmluvy 
neporušuje práva duševného vlastníctva iných osôb a je oprávnený nakladať s Dielom v dostatočnom rozsahu 
pre účely tejto Zmluvy. Bez toho, aby to ovplyvnilo iné povinnosti Zhotoviteľa a práva Objednávateľa podľa tejto 
Zmluvy, Zhotoviteľ  bezpodmienečne a neodvolateľne dáva Objednávateľovi sľub odškodnenia podľa ustanovenia 
§ 725 a nasl. Obchodného zákonníka a zaväzuje sa Objednávateľovi nahradiť škodu vrátane výdavkov, ktoré 
Objednávateľ utrpí alebo vynaloží v dôsledku  nepravdivých alebo neúplných vyhlásení Zhotoviteľa podľa prvej 
vety tohto odseku. Pre účely tohto odseku tohto článku zmluvy, Zhotoviteľ vyhlasuje, že požiadal Objednávateľa 
o používanie Diela, pričom Objednávateľ nebol povinný tak urobiť. Na účely tohto článku zmluvy sa ustanovenie 
§728 Obchodného zákonníka nepoužije. 

9. Práva a povinnosti, ktoré účastníkom vznikli na základe tejto Zmluvy, prechádzajú na právnych nástupcov 
účastníkov..V prípade transformácie Objednávateľa na dva alebo viac právnych subjektov nadobudne práva z 
tejto Zmluvy iba jeden z týchto právnych nástupcov. 

10. Softvér, dodaný Zhotoviteľom Objednávateľovi v rámci plnenia jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy, ktorý nesie 
značku tretích strán, alebo  taký softvér, ku ktorému majetkové práva nevykonáva výlučne Zhotoviteľ, podlieha 
licenčným podmienkam príslušnej tretej strany, ktoré sa k nemu viažu. Objednávateľ berie na vedomie, že rozsah, 
podmienky a obsah licencie k takémuto softvéru tretích strán je daný príslušnými licenčnými podmienkami tretej 
strany, ktoré sa k takémuto softvéru viažu.  

11. Označenie autorstva Diela bude vyznačené v zdrojovom kóde Diela a v dokumentácii.  
 

Článok VII. 
Záruka a vady Diela 

 

1. Na dodané Dielo poskytne Zhotoviteľ záruku v trvaní 12 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na inštalovateľnosť, 
prevádzkyschopnosť a funkčnosť Diela, alebo jeho časti, ďalej na správnosť príslušnej dokumentácie a správnosť 
odovzdaného know-how. Záruka sa vzťahuje aj na vady, ktoré existovali ku dňu akceptácie Diela a Objednávateľ 
ich mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti počas trvania záruky na Dielo. Zhotoviteľ zodpovedá aj za 
vady, ktoré vznikli po akceptácii Diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti (napr. porušením povinnosti 
dodať Dielo riadne podľa špecifikácie). 

2. Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek vady, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho prevádzkovania alebo používania 
Diela, v dôsledku zlyhania hardware alebo v dôsledku použitia novej nekompatibilnej verzie internetového 
prehliadača. Záruka sa tiež nevzťahuje na funkčnosť tej časti Diela, ktorá bola počas záručnej doby  upravovaná 
Objednávateľom alebo inou osobou ako tou, ktorú poveril Zhotoviteľ.  

3. Záručná lehota v zmysle bodu 1 tohto článku začína plynúť dňom, ktorým sa akceptačné konanie považuje za 
ukončené v stave „ akceptované“. 

4. Počas trvania záruky je Zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, na ktoré sa 
záruka vzťahuje. Skončením záručnej lehoty nezaniká nárok na bezplatné odstránenie námietok a vád 
identifikovaných Objednávateľom počas trvania záručnej doby. 

5. Ak Objednávateľ zistí počas trvania záruky vadu Diela, doručí písomne alebo prostredníctvom e-mailu 
Zhotoviteľovi informáciu o charaktere, povahe a rozsahu vady. Ďalej určí kategóriu vady podľa čl. V odsek 7 tejto 
Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný takúto vadu odstrániť v nasledovných termínoch: 

• Vada kategórie A najneskôr do 2pracovných dní od nahlásenia 

• Vada kategórie B najneskôr do 6 pracovných dní od nahlásenia 

• Vada kategórie C najneskôr do 15 pracovných dní od nahlásenia ak sa nedohodnú  zmluvné strany inak  

6. V prípade neodstránenia vady v stanovenom termíne je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu za každú vadu jednotlivo v nasledovnej výške: 

• Vada kategórie A:xx ,-EUR, slovom štyridsať Eur za každý začatý deň omeškania 

• Vada kategórie B:xx,- EUR, slovom dvadsať Eur za každý začatý deň omeškania 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude kompatibilné so všetkými operačnými systémami a internetovými 
prehliadačmi používanými Objednávateľom. V prípade nekompatibility Diela s operačným systémom používaným 
Objednávateľom, prípadne ním používanými internetovými prehliadačmi sa Zhotoviteľ zaväzuje tieto nedostatky 
na vlastné náklady bezodkladne odstrániť. 
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Článok VIII. 
Zmenové konanie 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať zmeny Diela podľa dohody s Objednávateľom.  Zhotoviteľ posúdili  návrh  
Zhotoviteľa najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od dátumu  doručenia návrhu. Výsledkom posúdenia návrhu 
bude identifikácia častí Diela a okolitých softvérových systémov, na ktoré má zmena dopad, odhad práce potrebnej 
na jej realizáciu, cena za zmenu a odhad termínu realizácie. Na vykonanie posúdenia poskytne Objednávateľ 
potrebnú súčinnosť.  

2. Ak Objednávateľ schváli realizáciu návrhu na zmenu, toto schválenie sa považuje za dohodu o zmene a doplnení 
Diela. Každá dohoda o zmene a doplnení Diela musí obsahovať okrem náležitostí uvedených v odseku 1 tohto 
článku Zmluvy aj špecifikáciu zmeny, najmä požadovanú funkčnosť a spôsob použitia, deň požadovaného dodania 
k akceptačnému konaniu (odovzdanie  a deň požadovaného dodania  zmeny Diela spĺňajúceho akceptačné 
kritériá (predpokladaný deň prevzatia Diela),  navrhovanú cenu za zmenu Diela a s tým súvisiacich práv na 
používanie. Dohoda o zmene a doplnení Diela môže obsahovať aj dojednanie  o zmluvnej pokute.  

3. Dohoda o zmene Diela bude vyhotovená v písomnej forme podpísanej  oprávnenými osobami uvedenými  v čl. 
XIII ods.  3  Zmluvy. Na zmeny a doplnenie Diela sa použijú ustanovenia tejto Zmluvy, pokiaľ nebude výslovne 
zmluvnými stranami dojednané v dohode  o zmene a doplnení Diela inak.       

 
Článok IX. 

Zodpovednosť za škodu a nároky z vád Diela 
 

1. Žiadna zo zmluvných strán nebude zodpovedná za škodu spôsobenú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 
Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a 
bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že  povinná strana túto prekážku alebo jej 
následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala (vojna, štrajk, 
živelné pohromy, a pod.). Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, 
s ktorou sú tieto účinky spojené.  

2. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť nemajú vplyv na povinnosť platiť zmluvnú pokutu. 
3. Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní na 

vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť a brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa 
zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na odvrátenie a prekonanie okolností vylučujúcich zodpovednosť. 

4. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy písomne odstúpiť, ak má Dielo neodstrániteľné vady; ak sú vady Diela 
odstrániteľné, Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť, ak Zhotoviteľ vady neodstráni ani v dodatočnej lehote, 
stanovenej v písomnej výzve na tento účel. 

 
 

Článok X. 
Ochrana dôverných informácií 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé, že v rámci plnenia tejto Zmluvy: 
a) si môžu vzájomne poskytnúť informácie, ktoré bude jedna zo zmluvných strán považovať za Dôverné 

informácie  
b) môžu ich zamestnanci získať prístup k Dôverným informáciám druhej zmluvnej  strany. 

2. Všetky Dôverné informácie zostávajú výhradným vlastníctvom odovzdávajúcej zmluvnej strany a prijímajúca 
zmluvná strana sa zaväzuje vyvinúť primerané úsilie na ich ochranu. Zmluvné strany sa zaväzujú neduplikovať 
žiadnym spôsobom Dôverné informácie druhej zmluvnej strany, neposkytnúť ich tretej osobe, ani svojim vlastným 
zamestnancom a zástupcom s výnimkou tých, ktorí s týmito informáciami potrebujú byť oboznámení, aby mohli 
vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy. Obe zmluvné strany sa zároveň zaväzujú nepoužiť Dôverné informácie 
druhej zmluvnej strany inak než za účelom splnenia predmetu Zmluvy. 

3. Dôvernými informáciami sú informácie obchodného, marketingového, finančného alebo organizačného charakteru 
a informácie obsahujúce obchodné tajomstvo.  

4. Odovzdávajúca zmluvná strana je povinná upozorniť prijímajúcu stranu na dôvernosť  informácií ich na titulnej 
strane; v prípade elektronickej pošty v predmete správy alebo na začiatku/na konci správy a v prípade ústnych 
informácií pri ich poskytnutí 

5. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých Dôverných informáciách, ktoré tvoria súčasť 
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Zmluvy. Povinnosť zachovávania mlčanlivosti sa nevzťahuje na situácie, v ktorých bude Zhotoviteľ oznamovať 
akékoľvek potrebné informácie tretím stranám, ktoré sa zúčastňujú na plnení povinností vyplývajúcich zo Zmluvy 
a ktoré vystupujú ako subdodávatelia. Takéto oznamovanie sa však uskutoční len do rozsahu, potrebného na 
plnenie príslušnej časti povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti 
subdodávateľom, vo vzťahu k Dôverným informáciám  zodpovedá  príslušná zmluvná strana, ako by porušenia 
zavinila sama.   

6. Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia sa za dôverné nepovažujú informácie, ktoré: 
a) sa stali verejne známymi bez zavinenia (úmyselného alebo z nedbanlivosti) prijímajúcej strany, 
b) mala prijímajúca strana legálne k dispozícii pred uzavretím Zmluvy, pokiaľ také informácie neboli predmetom 

inej, skôr medzi zmluvnými stranami uzavretej dohody, 
c) sú výsledkom postupu, pri ktorom k nim prijímajúca zmluvná strana dospeje nezávisle a je to schopná 

preukázať. 
7. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že Dielo dodané Objednávateľovi mu neumožňuje žiadny prístup 

k osobným údajom a Dôverným informáciám, ktoré Objednávateľ spracúva prostredníctvom Diela. V prípade 
potreby vykonania úpravy, opravy, údržby alebo aktualizácie Diela bude Objednávateľom zriadený Zhotoviteľovi 
obmedzený prístup k Dielu za účelom vykonania potrebných krokov pre úpravu, opravu, údržbu alebo aktualizáciu 
Diela. 

 
 

Článok XI. 
Zmluvné pokuty  a úrok z omeškania  

 
 

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením termínu dodania Diela uvedeného v čl. III ods. 1 zmluvy,  je 
Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa úhradu zmluvnej pokuty vo výške 100,- Eur (slovom sto  Eur), 
a to za každý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou splatnej faktúry môže Zhotoviteľ fakturovať Objednávateľovi úrok 
z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. 

3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody v rozsahu prevyšujúcom sumu zmluvnej 
pokuty.  

 
 

Článok XII. 
Platnosť a účinnosť 

 
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami  a je uzatvorená na dobu 

neurčitú. 
2. Zmluvné strany môžu túto Zmluvu  ukončiť:  

a) písomnou dohodou.  
b) odstúpením, ak jedna zo zmluvných strán poruší povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy a ani v náhradnej lehote 
stanovenej druhou zmluvnou stranou v písomnej výzve nezjedná nápravu vytýkaného porušenia;  
c) výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu. Zmluvu je možné vypovedať len po akceptácii Diela. Výpovedná lehota je  
6 mesiacov a začína plynúť  nasledujúcim dňom po dni doručenia písomnej výpovede. 

3. V prípade ukončenia účinnosti tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný vykonať ešte všetky neodkladné a naliehavé 
úkony patriace do jeho zodpovednosti za účelom náležitej ochrany záujmov Objednávateľa a za účelom 
predchádzania vzniku škôd a inej ujmy. 

4. Obe zmluvné strany sú oprávnené jednotlivé Zmluvy ukončiť odstúpením, ak jedna zo zmluvných strán poruší 
povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy a ani v náhradnej lehote stanovenej druhou zmluvnou stranou v písomnej 
výzve nezjedná nápravu vytýkaného porušenia. 

54.  Ukončením Zmluvy akýmkoľvek spôsobom nie je dotknuté trvanie práv a povinností   týkajúcich sa záruky za 
Dielo, mlčanlivosti ako aj iných práv existujúcich počas trvania zmluvy, ktoré majú trvať aj po ukončení, pokiaľ 
v tejto zmluve nie je výslovne uvedené inak. 

 
 

Článok XIII. 
Doručovanie a kontaktné osoby 
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1. Všetky správy, výzvy, požiadavky, špecifikácie a ostatné oznamy určené druhej zmluvnej strane smerujúce k 
vzniku, zmene a zániku práv a povinností z tejto Zmluvy  musia byť v písomnej forme doručené prostredníctvom 
pošty doporučene s  potvrdením prevzatia  alebo doručovateľskou (kuriérskou) službou na adresu sídla druhej 
Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

2. Oznamy zmluvných strán sa považujú za doručené: 
a) pri doručovaní doručovateľskou (kuriérskou) službou odovzdaním adresátovi, 
b) pri doručovaní poštou doporučene s návratkou štvrtým dňom nasledujúcim po dni odoslania (D+4) 

3.  Operatívna a organizačná priebežná komunikácia počas trvania tejto Zmluvy môže byť realizovaná aj formou 
elektronickej pošty alebo telefonicky prostredníctvom osôb oprávnených konať v mene  Zmluvy na adresy uvedené 
nižšie :  
a) za Objednávateľa:  
b) Za Zhotoviteľa:  
4.   V prípade zmeny ktoréhokoľvek z údajov uvedených v tejto Zmluve je príslušná Zmluvná strana, ktorej sa zmena 
týka, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Zmena osôb uvedených v ods. 
3 tohto článku Zmluvy musí byť vyhotovená v písomnej forme a doručená druhej zmluvne strane, ale takáto zmena sa 
nepovažuje za zmenu  Zmluvy. 

 
Článok XIV. 

Využitie subdodávateľov 
 

1. Zhotoviteľ  ku dňu uzavretia tejto zmluvy predloží Objednávateľovi zoznam navrhovaných subdodávateľov (Príloha 
č.2 tejto zmluvy) s uvedením údajov o všetkých známych subdodávateľoch a údajov o osobách oprávnených 
konať za navrhovaných subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. 

 
2. V prípade akejkoľvek zmeny údajov o navrhovaných subdodávateľoch podľa bodu 1. alebo v prípade zmeny 

navrhovaných subdodávateľov Zhotoviteľ túto zmenu oznámi Objednávateľovi doručením nového Zoznamu 
navrhovaných subdodávateľov Objednávateľovi bezodkladne ako sa o zmene dozvie, pričom v prípade zmeny 
navrhovaných subdodávateľov zároveň oznámi Objednávateľovi údaje podľa bodu 1. o nových subdodávateľoch. 

 
Článok XV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Túto Zmluvu možno zmeniť len po dohode oboch zmluvných strán, a to písomným dodatkom schváleným a 
podpísaným štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 

2. Na vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán pri plnení tejto Zmluvy, ktoré neupravuje táto Zmluva, platia 
ustanovenia Obchodného zákonníka, autorského zákona, ako aj ostatné súvisiace všeobecne záväzné 
hmotnoprávne aj procesnoprávne predpisy Slovenskej republiky. 

3. V prípade, že sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatným, ostávajú ostatné ustanovenia naďalej v platnosti. 
Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné ustanovenie novým, a to tak, aby toto nové ustanovenie Zmluvy 
zodpovedalo v maximálnej možnej miere pôvodnému ustanoveniu, predmetu a účelu tejto Zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna z nich nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto 
Zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 origináloch. Každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.  
6. Táto zmluva je uzatváraná v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, čo Zhotoviteľ 

a Objednávateľ berie na vedomie. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje umožniť riadiacemu orgánu, 
ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ďalej len „riadiaci orgán“, a 
sprostredkovateľskému orgánu, ktorým je Ministerstvo kultúry SR, ďalej len „sprostredkovateľský orgán“, 
vykonávanie kontroly a použitia poskytnutých služieb. 

7. Z dôvodu, že predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku (Zmluvy o NFP), bude Zhotoviteľ povinný strpieť výkon 
kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami. Za osoby oprávnené sa považujú: 

 
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,  
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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. 
 

8. Zhotoviteľ je povinný po písomnom upovedomení kupujúcim bezodkladne prijať opatrenia na nápravu 
nedostatkov, zistených pri  výkone kontroly/auditu/overovania v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania 
v lehote  stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania, pokiaľ sa na neho  nedostatky 
vzťahujú a o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne informovať 
Objednávateľa.  

 
9.  V prípade porušenia povinností predávajúceho, ktoré sú uvedené v článku XV., bod  8,   Zhotoviteľ je povinný 

nahradiť škodu vzniknutú Objednávateľovi v súvislosti s porušením týchto jeho povinností, alebo jeho 
nečinnosťou.  

 
 
Prílohy :  
Príloha  č. 1: Špecifikácia Diela 
Príloha č. 2 : Zoznam subdodávateľov  
 
 

 
 
 
 

 
 
                                                      
 
 

 
  

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

Za Objednávateľa 
            

 
 
 

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

Za Zhotoviteľa 
 

Ing. Peter Halász 
konateľ JAGA GROUP s.r.o. 
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PRÍLOHA F2 
 NÁVRH ZMLUVY O ZHOTOVENÍ ÚPRAV WEBOVÝCH 

STRÁNOK 
(PRE 2. ČASŤ PREDMETU ZÁKAZKY) 
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NÁVRH 

 

ZMLUVA O ZHOTOVENÍ ÚPRAV WEBOVÝCH STRÁNOK 
podľa § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 
(„zmluva“) 

 
 

1. Zmluvné strany 
 
Objednávateľ:   JAGA GROUP, s.r.o. 
So sídlom:   Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava 
IČO:   35 705 779 
DIČ:   2020265258 
IČ DPH:   SK2020265258 
Bankové spojenie: doplní sa pri podpise zmluvy 
Číslo účtu:    doplní sa pri podpise zmluvy 
v mene spoločnosti koná:      Ing. Peter Halász, konateľ 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 30343/B 
 (ďalej len Objednávateľ ) 
 
 
a 
 
 
Zhotoviteľ:    
So sídlom:    
IČO:    
DIČ:    
IČ DPH:    
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:     
v mene spoločnosti koná:       
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom ……, oddiel…, vložka č. ……/… 
 (ďalej len Zhotoviteľ ) 
 
 
 

2. Predmet zmluvy 
 

2.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku zadávania 2.časti predmetu podlimitnej zákazky podľa 
§113 a 114 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niekorých 
zákonov v rámci projektu s názvom “Podpora tvorby pracovných miest kreatívneho priemyslu 
v JAGA GROUP, s.r.o. - softvérové služby” 

 
2.2 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť úpravy webových stránok (ďalej len „Dielo“) a 

dodať objednávateľovi Dielo bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 – Špecifikácia Diela, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a umožniť mu nadobudnutie majetkových práv k Dielu alebo 
súhlas s ich výkonom (licenciu) alebo postúpenie práv výkonu týchto majetkových práv za 
podmienok uvedených v tejto zmluve. 
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3. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
3.1 Objednávateľ je oprávnený počas vytvárania Diela upresňovať zhotoviteľovi svoje požiadavky na 

Dielo a na jeho technické kritériá, ale len v rámci podmienok uvedených v špecifikácii Diela 
dohodnutej v prílohe č. 1 tejto zmluvy – Špecifikácia Diela. 

3.2 Objednávateľ má právo informovať sa o priebežnom stave vytvárania Diela, respektíve reklamovať 
jeho jednotlivé časti, ak nie sú v súlade s touto zmluvou alebo s prílohou č. 1 tejto zmluvy – 
Špecifikácia Diela. 

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za Dielo odmenu vo výške a 
spôsobom uvedeným v tejto zmluve. 

3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto zmluve stanovené a je 
oprávnený túto zmluvu uzatvoriť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté, najmä poskytnúť 
objednávateľovi služby podľa tejto zmluvy a špecifikácie diela – príloha č. 1. 

3.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy sa oboznámil s obsahom tejto zmluvy a najmä 

jej Prílohy č. 1 – špecifikácia Diela a disponuje všetkými informáciami a vecami potrebnými pre 

riadne a včasné vytvorenie Diela a objednávateľ nie je povinný poskytnúť mu žiadne ďalšie 

informácie a/alebo veci, ktoré sú potrebné na vytvorenie Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že informácie 

a veci predložené objednávateľom sú postačujúce pre riadne a včasné vykonanie predmetu zmluvy, 

sú konzistentné a nie je potrebné ich dopĺňať. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pri svojom posúdení vzal do 

úvahy všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na riadne a včasné vykonanie predmetu zmluvy, ktoré 

boli tiež zohľadnené v cene uvedenej v zmluvy a že sa vzdáva nárokov voči objednávateľovi na 

dodatočnú odmenu alebo predĺženie termínov na realizáciu Diela v súvislosti s prípadným 

odhalením, v priebehu realizácie zmluvy, nedostatkov, chýb alebo nezrovnalostí v zmluve, 

informáciách a/alebo veciach, ktoré zhotoviteľ mohol predvídať pri zachovaní odbornej starostlivosti. 

V prípade, že to zhotoviteľ ani pri zachovaní odbornej starostlivosti nemohol zistiť, a počas realizácie 

Diela táto skutočnosť vyjde najavo, zmluvné strany sa bezodkladne stretnú za účelom nájdenia 

riešenia vzniknutej situácie. 

3.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými relevantnými schopnosťami, vrátane technických 
poznatkov, najmä vyhlasuje, že má vybavenie a kvalifikovaný personál, že je oboznámený s 
podmienkami plnenia predmetu tejto zmluvy a vyhlasuje, že ich plne akceptuje. 

3.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy v súlade s právnymi predpismi platnými v čase 
uzaretia tejto zmluvy, obsahom zmluvy a pokynmi objednávateľa a v súlade s jeho záujmami. Od 
týchto pokynov sa môže zhotoviteľ odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné a v záujme 
objednávateľa. O tomto odchýlení od pokynov objednávateľa spoločne s dôvodmi je povinný ho bez 
zbytočného odkladu upovedomiť.  

3.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil 
pri plnení predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na činnosť zhotoviteľa a zmenu pokynov 
objednávateľa. 

3.9 Zhotoviteľ je oprávnený a povinný písomne upozorniť objednávateľa na nevhodné požiadavky a 
pokyny počas vytvárania Diela, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou. 

3.10 Vykonaním Diela môže zhotoviteľ poveriť inú osobu, avšak zodpovednosť má akoby Dielo vykonával 
sám. 

3.11 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v súlade s najlepšou praxou ktorú treba chápať ako výkon stupňa 
zručností, pracovitosti, opatrnosti a predvídavosti, ako by sa dalo rozumne a zvyčajne očakávať od 
zručného, kvalifikovaného a skúseného dodávateľa, ktorý zodpovedá za vykonávanie operácií a 
plnenie povinností pre práce podobné predmetu tejto zmluvy. 

3.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Dielo nebude zasahovať do práv tretích osôb (autorských a iných), a tieto 
sú resp. budú vysporiadané najneskôr pri jeho odovzdaní a že v budúcnosti nebudú voči 
objednávateľovi vznesené žiadne ďalšie nároky zo strán tretích odôb týkajúce sa Diela. V prípade 
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ak zhotoviteľ pre vytvorenie Diela použije iné autorské diela iných osôb, je povinný zabezpečiť, aby 
takýmto konaním nedošlo k neoprávnenému zásahu do akýchkoľvek práv tretích osôb. 

3.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo dodať a odovzdať objednávateľovi v čase dohodnutom podľa prílohy 
č. 1 – Špecifikácia Diela. 

 
4. Zhotovenie a odovzdanie Diela 

 
4.1 Miestom zhotovenia Diela je sídlo zhotoviteľa. 
4.2 Miestom dodania Diela je Areál Duslo, objekt č.21-07, 927 03 Šaľa. 
4.3 Odovzdanie Diela objednávateľovi zhotoviteľ zabezpečí podľa povahy Diela zaslaním na CD (DVD), 

zaslaním e-mailom, sprístupnením na internete alebo osobným odovzdaním resp. iným spôsobom 
na základe vzájomnej dohody. 

4.4 Riadne odovzdanie Diela bude osvedčené písomným Protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, 
ktorý podpíšu zmluvné strany po dodaní Diela zo strany zhotoviteľa. Preberací protokol bude 
obsahovať vyhlásenie objednávateľa, že dielo prevzal.  

4.5 Vlastnícke právo k Dielu prechádza na objednávateľa odovzdaním Diela. 
4.6 Dielo podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť a dodať objednávateľovi podľa prílohy č. 

1 tejto zmluvy – Špecifikácia diela, ktorá obsahuje Časový harmonogram vytvárania a dodania Diela. 
4.7 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním Diela, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 

voči zhotoviteľovi vo výške 0,05% denne z celkovej ceny za predmet tejto zmluvy dojednanej v tejto 
zmluve. 

4.8 Dielo musí pri odovzdaní spĺňať všetky náležitosti funkčného diela podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, 
v opačnom prípade objednávateľ nie je povinný Dielo prevziať a zhotoviteľ je povinný odstrániť vady 
Diela v čo najkratšom čase. 

4.9 Realizáciu diela bude riadiť expert – Projektový manažér…………………..(meno priezvisko, datum 
narodenia), ktorým Zhotoviteľ počas procesu verejného obstarávania preukázal splnenie podmienky 
účasti podľa § 34 ods.1 písm. g) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.  

 
5. Záruka a zodpovednosť za vady 

 
5.1 Zhotoviteľ poskytuje záruku, že dodané Dielo má ku dňu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí 

Diela funkčné vlastnosti popísané v špecifikácii – prílohe č.1 a že tieto vlastnosti bude mať od času 
jeho odovzdania objednávateľovi do uplynutia dvanásť (12) mesiacov od jeho odovzdania.  

5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za funkčnosť a správnosť zobrazovania Diela na všetkých verziách 
internetových prehliadačov Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome a Safari, pre desktopy, tablety 
a mobilné telefóny (smartfóny) aktuálnych ku dňu odovzania Diela. 

5.3 Odstrániteľné vady Diela sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 
hodín od oznámenia vád objednávateľom. 

5.4 Pre zodpovednosť za vady a nároky z vád Diela sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka. 
 

 
6. Autorské právo, licenčná zmluva, výkon majetkových práv k Dielu 

 
6.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že (s výnimkou prípadu, ak by Dielo bolo tzv. voľným dielom): 

(a) je jediným a výlučným autorom Diela alebo nositeľom majetkových práv k Dielu a v prípade, 
ak tomu tak nie je, zhotoviteľ vyhlasuje, že má od oprávnených osôb 
(autora/spoluautora/autorov, nositeľa/ov majetkových práv k Dielu resp. jeho častiam) 
súhlas (licenciu) a všetky oprávnenia a súhlasy k použitiu Diela a nakladaniu s ním a k 
výkonu majetkových práv k Dielu resp. ich použitím v súlade a rozsahu podľa tejto zmluvy, 
vrátane súhlasu postúpiť na objednávateľa právo výkonu majetkových práv k Dielu a/alebo 
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udeliť objednávateľovi licenciu k Dielu v súlade a rozsahu podľa tejto zmluvy, a to aj po 
prípadnom zániku zhotoviteľa bez právneho nástupcu, 

(b) v Diele nie je žiadnym spôsobom použité autorské dielo tretej osoby s tým, že by bolo 
dotknuté či porušené právo tretej osoby, a že objednávateľovi ani tretej osobe nevznikne 
použitím Diela ujma ani škoda a pre prípad, že sa tak stane, zaväzuje sa takúto ujmu a 
škodu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla, 

(c) ak objednávateľovi v dôsledku nepravdivosti ktoréhokoľvek z vyššieuvedených vyhlásení, 
súhlasov a záväzkov vznikne akákoľvek škoda alebo ujma, v celom rozsahu objednávateľa 
odškodní, a to bez ohľadu na jej výšku a na to, či zhotoviteľ konal úmyselne alebo z 
nedbanlivosti, či škodu spôsobil sám, alebo v spolupráci s treťou osobou a pod. 

6.2 V prípade, ak Dielo nie je tzv. voľným dielom, a ak zhotoviteľ je resp. bude nositeľom majetkových 
práv k Dielu, touto zmluvou postupuje na objednávateľa právo výkonu majetkových práv k Dielu 
v zmysle § 92 a § 90 ods. 5 Autorského zákona v celom rozsahu uvedenom pri licencii. V opačnom 
prípade zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas (licenciu) na použitie Diela v neobmedzenom 
(územnom, vecnom a inom) rozsahu a na dobu trvania autorských práv k Dielu, ako licenciu 
výhradnú, neodvolateľnú a nezrušiteľnú, s právom použiť Dielo akýmkoľvek spôsobom známym 
v čase odovzdania Diela uvedeným v Autorskom zákone a inými spôsobmi, ktoré sa stanú známymi 
neskôr. Odmena za postúpenie a/alebo licenciu je už zahrnutá v cene za predmet zmluvy uvedenú 
v tejto zmluve. 

6.3 Objednávateľ je oprávnený postúpiť výkon majetkových práv k Dielu a/alebo licenciu k Dielu tretej 
osobe a/alebo udeliť tretej osobe sublicenciu k Dielu v rozsahu podľa tejto zmluvy. 

6.4 Objednávateľ je oprávnený vykonávať zásahy a zmeny do Diela, a to aj prostredníctvom tretích 
osôb. 

6.5 Skončením, zrušením či zánikom tejto zmluvy zostávajú ustanovenia tohto článku tejto zmluvy 
nedotknuté a stále platné a účinné. 

 
7. Cena a platobné podmienky 

 
7.1 Objednávateľ sa zaväzuje za predmet zmluvy zaplatiť zhotoviteľovi cenu vo výške XXXXX EUR bez 

DPH (cena sa v návrhu zmluvy v ponuke neuvádza), ktorá je splatná do 60 dní odo dňa 
odovzdania Diela. 

7.2 K odmene bude v prípade, ak je zhotoviteľ platiteľom DPH, pripočítaná DPH v zákonnej výške. 
7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v cene sú zahrnuté všetky náklady na realizáciu predmetu tejto 

zmluvy a plnenie všetkých povinností uvedených v tejto zmluve.  
7.4 Faktúra zhotoviteľa musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 Zákona č. 222/2004 Z.z.. V 

prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa vyššie uvedeného alebo faktúra nebude v 
súlade s predmetom zmluvy objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi faktúru bez zaplatenia do 
termínu splatnosti na prepracovanie. Nový termín splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia 
opravenej faktúry. Fakturovaná čiastka sa považuje za uhradenú dňom, v ktorom došlo k pripísaniu 
fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa. 

7.5 Cena podľa zmluvy je fixná. Zmena dohodnutých cien je možná iba vzájomnou dohodou zmluvných 
strán, a to výlučne v prípade výrazných zmien rozsahu predmetu zmluvy požadovaných 
objednávateľom. Úpravy ceny je možné riešiť len písomnými dodatkami k tejto zmluve. 

7.6 Zhotoviteľ má povinnosť uvádzať na faktúrach názov a ITMS kód projektu (ktorý nahlási kupujúci 
predávajcemu po podpise zmluvy o NFP), aby boli jednoznačne priradené výdavky k projektu a zamedzilo 
sa dvojitému financovaniu 

 
8. Odstúpenie od zmluvy 

 
8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou môže zaniknúť písomným 

odstúpením ktorejkoľvek zo zmluvných strán od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto 
zmluvy alebo z iných dôvodov vyplývajúcich z príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 
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Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť okamihom doručenia písomného prejavu vôle druhej 
zmluvnej strane, pričom dôvod odstúpenia musí byť uvedený.  

8.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zmluvné strany považujú aj omeškanie objednávateľa s 
uhradením oprávnene vystavenej faktúry o viac ako 10 pracovných dní a omeškanie zhotoviteľa 
s dodaním Diela o viac ako 10 pracovných dní.  

8.3 V prípade, ak odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán nevzniká žiadne zo strán 
nárok na akékoľvek plnenie alebo vrátenie plnenia prijatého a/alebo uskutočneného v súvislosti 
s touto zmluvou, s výnimkou nároku na zmluvnú pokutu a dojednaní v čl. 6. zmluvy. Pre vylúčenie 
pochybností, zhotoviteľ nemá v takomto prípade nárok na žiadne plnenie z titulu zhotoviteľom 
vykonaných prác na predmete tejto zmluvy, a tiež nemá povinnosť odovzdať objednávateľovi 
čiastočne vyhotovené Dielo.  

 
9. Využitie subdodávateľov 
9.1 Zhotoviteľ  ku dňu uzavretia tejto zmluvy predloží Objednávateľovi zoznam navrhovaných 

subdodávateľov (Príloha č.2 tejto zmluvy) s uvedením údajov o všetkých známych subdodávateľoch 
a údajov o osobách oprávnených konať za navrhovaných subdodávateľov v rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. 

 

9.2 V prípade akejkoľvek zmeny údajov o navrhovaných subdodávateľoch podľa bodu 9.1 alebo v 
prípade zmeny navrhovaných subdodávateľov Zhotoviteľ túto zmenu oznámi Objednávateľovi 
doručením nového Zoznamu navrhovaných subdodávateľov Objednávateľovi bezodkladne ako sa 
o zmene dozvie, pričom v prípade zmeny navrhovaných subdodávateľov zároveň oznámi 
Objednávateľovi údaje podľa bodu 9.1 o nových subdodávateľoch. 

 
10. Záverečné ustanovenia 

 
10.1 Všetky písomnosti podľa tejto zmluvy sú účinné ich doručením druhej zmluvnej strane, a to formou 

poštového doručenia, ako aj doručenia prostredníctvom elektronickej pošty. Zmluvné strany 

zasielajú všetky písomnosti na adresu druhej zmluvnej strane uvedenú v tejto zmluve, resp. na 

adresu, ktorú jedna zmluvná strana písomne oznámila druhej zmluvnej strane ako novú kontaktnú 

adresu. Na účely tejto zmluvy sa všetky písomnosti považujú za doručené dňom ich prevzatia 

zmluvnou stranou, ktorej je táto písomnosť zasielaná, alebo dňom, keď pošta vráti písomnosť 

odosielajúcej zmluvnej strane z dôvodu jej neprevzatia zmluvnou stranou, ktorej je táto písomnosť 

zasielaná, v odbernej lehote, alebo z dôvodu, že na adrese uvedenej na zásielke, zmluvná strana 

nesídli alebo nebýva alebo nemá miesto podnikania. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj 

v prípade, ak ich zmluvná strana, ktorej je táto písomnosť zasielaná, odmietne prevziať, a to dňom 

odmietnutia prevzatia písomnosti. 

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktnými osobami zodpovednými za komunikáciu s druhou 
stranou sú nasledovné osoby: 

(a) za zhotoviteľa: ______________, e-mail: ______________, t.č..: ________________ 
(b) za objednávateľa: ______________, e-mail: ______________, t.č..: ________________ 

10.3 Táto zmluva, ako i práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou 
sa riadia slovenským právom, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

10.4 Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto zmluvy. 
10.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 
10.6 Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou očíslovaných písomných dodatkov, 

podpísaných oprávnenými osobami oboch zmluvných strán. 
10.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 - Špecifikácia Diela. 
10.8 Zmluvné strany prehlasujú, že v prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vznikli pri plnení tejto zmluvy je 

súdom príslušným na konanie slovenský súd. 
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10.9 Táto zmluva je uzatvorená v dvoch vyhotoveniach, z ktorej každé vyhotovenie má platnosť originálu 
a každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. 

10.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ju 
dobrovoľne podpísali. 

10.11 Táto zmluva je uzatváraná v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, čo Zhotoviteľ a Objednávateľ berie na vedomie. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa súčasne 
zaväzuje umožniť riadiacemu orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR, ďalej len „riadiaci orgán“, a sprostredkovateľskému orgánu, ktorým je Ministerstvo kultúry SR, 
ďalej len „sprostredkovateľský orgán“, vykonávanie kontroly a použitia poskytnutých služieb. 

10.12 Z dôvodu, že predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov poskytnutých na základe 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Zmluvy o NFP), bude Zhotoviteľ povinný 
strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami. Za osoby oprávnené sa 
považujú: 
 
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 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. 

 
10.13 Zhotoviteľ je povinný po písomnom upovedomení kupujúcim bezodkladne prijať opatrenia 

na nápravu nedostatkov, zistených pri  výkone kontroly/auditu/overovania v zmysle správy 
z kontroly/auditu/overovania v lehote  stanovenej oprávnenými osobami na výkon 
kontroly/auditu/overovania, pokiaľ sa na neho  nedostatky vzťahujú a o splnení opatrení prijatých na 
nápravu zistených nedostatkov bezodkladne informovať Objednávateľa.  
 

10.14  V prípade porušenia povinností predávajúceho, ktoré sú uvedené v bode  10.13,  Zhotoviteľ 
je povinný nahradiť škodu vzniknutú Objednávateľovi v súvislosti s porušením týchto jeho 
povinností, alebo jeho nečinnosťou.  
 
 

Príloha č.1 – Špecifikácia Diela 
Príloha č. 2 – Zoznam subdododávateľov 
 

 
Zhotoviteľ: 
 
V ____________, dňa _____________ 
 
 
 

 Objednávateľ: 
 
V ____________, dňa _____________ 

Meno, priezvisko, funkcia a podpis 
osoby oprávnenej konať za zhotoviteľa 

 Ing. Peter Hálasz,  
konateľ 
JAGA GROUP s.r.o. 
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PRÍLOHA F3 
 NÁVRH ZMLUVY O VYTVORENÍ WEBOVEJ STRÁNKY 

(PRE 3. ČASŤ PREDMETU ZÁKAZKY) 
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NÁVRH 
 

ZMLUVA O VYTVORENÍ WEBOVEJ STRÁNKY 
podľa § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 
(„zmluva“) 

 
1. Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:   JAGA GROUP, s.r.o. 
So sídlom:   Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava 
IČO:   35 705 779 
DIČ:   2020265258 
IČ DPH:   SK2020265258 
Bankové spojenie: doplní sa pri podpise zmluvy 
Číslo účtu:    doplní sa pri podpise zmluvy 
v mene spoločnosti koná:      Ing. Peter Halász, konateľ 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 30343/B 
 (ďalej len Objednávateľ ) 
 
 
a 
 
 
Zhotoviteľ:    
So sídlom:    
IČO:    
DIČ:    
IČ DPH:    
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:     
v mene spoločnosti koná:       
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom ……, oddiel…, vložka č. ……/… 
 (ďalej len Zhotoviteľ ) 
 
 
 

2. Predmet zmluvy 
 

2.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku zadávania 3.časti predmetu podlimitnej zákazky podľa 
§113 a 114 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niekorých 
zákonov v rámci projektu s názvom “Podpora tvorby pracovných miest kreatívneho priemyslu 
v JAGA GROUP, s.r.o. - softvérové služby” 

 
2.2 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť novú webovú stránku (ďalej len „Dielo“) a dodať 

objednávateľovi Dielo bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 – Špecifikácia Diela, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a umožniť mu nadobudnutie majetkových práv k Dielu alebo 
súhlas s ich výkonom (licenciu) alebo postúpenie práv výkonu týchto majetkových práv za 
podmienok uvedených v tejto zmluve. 
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3. Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

3.1 Objednávateľ je oprávnený počas vytvárania Diela upresňovať zhotoviteľovi svoje požiadavky na 
Dielo a na jeho technické kritériá, ale len v rámci podmienok uvedených v špecifikácii Diela 
dohodnutej v prílohe č. 1 tejto zmluvy – Špecifikácia Diela. 

3.2 Objednávateľ má právo informovať sa o priebežnom stave vytvárania Diela, respektíve reklamovať 
jeho jednotlivé časti, ak nie sú v súlade s touto zmluvou alebo s prílohou č. 1 tejto zmluvy – 
Špecifikácia Diela. 

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za Dielo odmenu vo výške a 
spôsobom uvedeným v tejto zmluve. 

3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto zmluve stanovené a je 
oprávnený túto zmluvu uzatvoriť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté, najmä poskytnúť 
objednávateľovi služby podľa tejto zmluvy a špecifikácie diela – príloha č. 1. 

3.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy sa oboznámil s obsahom tejto zmluvy a najmä 

jej Prílohy č. 1 – špecifikácia Diela a disponuje všetkými informáciami a vecami potrebnými pre 

riadne a včasné vytvorenie Diela a objednávateľ nie je povinný poskytnúť mu žiadne ďalšie 

informácie a/alebo veci, ktoré sú potrebné na vytvorenie Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že informácie 

a veci predložené objednávateľom sú postačujúce pre riadne a včasné vykonanie predmetu zmluvy, 

sú konzistentné a nie je potrebné ich dopĺňať. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pri svojom posúdení vzal do 

úvahy všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na riadne a včasné vykonanie predmetu zmluvy, ktoré 

boli tiež zohľadnené v cene uvedenej v zmluvy a že sa vzdáva nárokov voči objednávateľovi na 

dodatočnú odmenu alebo predĺženie termínov na realizáciu Diela v súvislosti s prípadným 

odhalením, v priebehu realizácie zmluvy, nedostatkov, chýb alebo nezrovnalostí v zmluve, 

informáciách a/alebo veciach, ktoré zhotoviteľ mohol predvídať pri zachovaní odbornej starostlivosti. 

V prípade, že to zhotoviteľ ani pri zachovaní odbornej starostlivosti nemohol zistiť, a počas realizácie 

Diela táto skutočnosť vyjde najavo, zmluvné strany sa bezodkladne stretnú za účelom nájdenia 

riešenia vzniknutej situácie. 

3.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými relevantnými schopnosťami, vrátane technických 
poznatkov, najmä vyhlasuje, že má vybavenie a kvalifikovaný personál, že je oboznámený s 
podmienkami plnenia predmetu tejto zmluvy a vyhlasuje, že ich plne akceptuje. 

3.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy v súlade s právnymi predpismi platnými v čase 
uzaretia tejto zmluvy, obsahom zmluvy a pokynmi objednávateľa a v súlade s jeho záujmami. Od 
týchto pokynov sa môže zhotoviteľ odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné a v záujme 
objednávateľa. O tomto odchýlení od pokynov objednávateľa spoločne s dôvodmi je povinný ho bez 
zbytočného odkladu upovedomiť.  

3.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil 
pri plnení predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na činnosť zhotoviteľa a zmenu pokynov 
objednávateľa. 

3.9 Zhotoviteľ je oprávnený a povinný písomne upozorniť objednávateľa na nevhodné požiadavky a 
pokyny počas vytvárania Diela, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou. 

3.10 Vykonaním Diela môže zhotoviteľ poveriť inú osobu, avšak zodpovednosť má akoby Dielo vykonával 
sám. 

3.11 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v súlade s najlepšou praxou ktorú treba chápať ako výkon stupňa 
zručností, pracovitosti, opatrnosti a predvídavosti, ako by sa dalo rozumne a zvyčajne očakávať od 
zručného, kvalifikovaného a skúseného dodávateľa, ktorý zodpovedá za vykonávanie operácií a 
plnenie povinností pre práce podobné predmetu tejto zmluvy. 

3.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Dielo nebude zasahovať do práv tretích osôb (autorských a iných), a tieto 
sú resp. budú vysporiadané najneskôr pri jeho odovzdaní a že v budúcnosti nebudú voči 
objednávateľovi vznesené žiadne ďalšie nároky zo strán tretích odôb týkajúce sa Diela. V prípade 
ak zhotoviteľ pre vytvorenie Diela použije iné autorské diela iných osôb, je povinný zabezpečiť, aby 
takýmto konaním nedošlo k neoprávnenému zásahu do akýchkoľvek práv tretích osôb. 
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3.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo dodať a odovzdať objednávateľovi v čase dohodnutom podľa prílohy 
č. 1 – Špecifikácia Diela. 

 
4. Zhotovenie a odovzdanie Diela 

 
4.1 Miestom zhotovenia Diela je sídlo zhotoviteľa. 
4.2 Miestom dodania Diela je Areál Duslo, objekt č.21-07, 927 03 Šaľa. 
4.3 Odovzdanie Diela objednávateľovi zhotoviteľ zabezpečí podľa povahy Diela zaslaním na CD (DVD), 

zaslaním e-mailom, sprístupnením na internete alebo osobným odovzdaním resp. iným spôsobom 
na základe vzájomnej dohody. 

4.4 Riadne odovzdanie Diela bude osvedčené písomným Protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, 
ktorý podpíšu zmluvné strany po dodaní Diela zo strany zhotoviteľa. Preberací protokol bude 
obsahovať vyhlásenie objednávateľa, že dielo prevzal.  

4.5 Vlastnícke právo k Dielu prechádza na objednávateľa odovzdaním Diela. 
4.6 Dielo podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť a dodať objednávateľovi podľa prílohy č. 

1 tejto zmluvy – Špecifikácia diela, ktorá obsahuje Časový harmonogram vytvárania a dodania Diela. 
4.7 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním Diela, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 

voči zhotoviteľovi vo výške 0,05% denne z celkovej ceny za predmet tejto zmluvy dojednanej v tejto 
zmluve. 

4.8 Dielo musí pri odovzdaní spĺňať všetky náležitosti funkčného diela podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, 
v opačnom prípade objednávateľ nie je povinný Dielo prevziať a zhotoviteľ je povinný odstrániť vady 
Diela v čo najkratšom čase. 

4.9 Realizáciu diela bude riadiť expert – Projektový manažér…………………..(meno priezvisko, datum 
narodenia), ktorým Zhotoviteľ počas procesu verejného obstarávania preukázal splnenie podmienky 
účasti podľa § 34 ods.1 písm. g) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niekorých zákonov.  

 
 
 

5. Záruka a zodpovednosť za vady 
 

5.1 Zhotoviteľ poskytuje záruku, že dodané Dielo má ku dňu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí 
Diela funkčné vlastnosti popísané v špecifikácii – prílohe č.1 a že tieto vlastnosti bude mať od času 
jeho odovzdania objednávateľovi do uplynutia dvanásť (12) mesiacov od jeho odovzdania.  

5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za funkčnosť a správnosť zobrazovania Diela na všetkých verziách 
internetových prehliadačov Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome a Safari, pre desktopy, tablety 
a mobilné telefóny (smartfóny) aktuálnych ku dňu odovzania Diela. 

5.3 Odstrániteľné vady Diela sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 
hodín od oznámenia vád objednávateľom. 

5.4 Pre zodpovednosť za vady a nároky z vád Diela sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka. 
 

 
6. Autorské právo, licenčná zmluva, výkon majetkových práv k Dielu 

 
6.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že (s výnimkou prípadu, ak by Dielo bolo tzv. voľným dielom): 

(d) je jediným a výlučným autorom Diela alebo nositeľom majetkových práv k Dielu a v prípade, 
ak tomu tak nie je, zhotoviteľ vyhlasuje, že má od oprávnených osôb 
(autora/spoluautora/autorov, nositeľa/ov majetkových práv k Dielu resp. jeho častiam) 
súhlas (licenciu) a všetky oprávnenia a súhlasy k použitiu Diela a nakladaniu s ním a k 
výkonu majetkových práv k Dielu resp. ich použitím v súlade a rozsahu podľa tejto zmluvy, 
vrátane súhlasu postúpiť na objednávateľa právo výkonu majetkových práv k Dielu a/alebo 
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udeliť objednávateľovi licenciu k Dielu v súlade a rozsahu podľa tejto zmluvy, a to aj po 
prípadnom zániku zhotoviteľa bez právneho nástupcu, 

(e) v Diele nie je žiadnym spôsobom použité autorské dielo tretej osoby s tým, že by bolo 
dotknuté či porušené právo tretej osoby, a že objednávateľovi ani tretej osobe nevznikne 
použitím Diela ujma ani škoda a pre prípad, že sa tak stane, zaväzuje sa takúto ujmu a 
škodu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla, 

(f) ak objednávateľovi v dôsledku nepravdivosti ktoréhokoľvek z vyššieuvedených vyhlásení, 
súhlasov a záväzkov vznikne akákoľvek škoda alebo ujma, v celom rozsahu objednávateľa 
odškodní, a to bez ohľadu na jej výšku a na to, či zhotoviteľ konal úmyselne alebo z 
nedbanlivosti, či škodu spôsobil sám, alebo v spolupráci s treťou osobou a pod. 

6.2 V prípade, ak Dielo nie je tzv. voľným dielom, a ak zhotoviteľ je resp. bude nositeľom majetkových 
práv k Dielu, touto zmluvou postupuje na objednávateľa právo výkonu majetkových práv k Dielu 
v zmysle § 92 a § 90 ods. 5 Autorského zákona v celom rozsahu uvedenom pri licencii. V opačnom 
prípade zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas (licenciu) na použitie Diela v neobmedzenom 
(územnom, vecnom a inom) rozsahu a na dobu trvania autorských práv k Dielu, ako licenciu 
výhradnú, neodvolateľnú a nezrušiteľnú, s právom použiť Dielo akýmkoľvek spôsobom známym 
v čase odovzdania Diela uvedeným v Autorskom zákone a inými spôsobmi, ktoré sa stanú známymi 
neskôr. Odmena za postúpenie a/alebo licenciu je už zahrnutá v cene za predmet zmluvy uvedenú 
v tejto zmluve. 

6.3 Objednávateľ je oprávnený postúpiť výkon majetkových práv k Dielu a/alebo licenciu k Dielu tretej 
osobe a/alebo udeliť tretej osobe sublicenciu k Dielu v rozsahu podľa tejto zmluvy. 

6.4 Objednávateľ je oprávnený vykonávať zásahy a zmeny do Diela, a to aj prostredníctvom tretích 
osôb. 

6.5 Skončením, zrušením či zánikom tejto zmluvy zostávajú ustanovenia tohto článku tejto zmluvy 
nedotknuté a stále platné a účinné. 

 
7. Cena a platobné podmienky 

 
7.1 Objednávateľ sa zaväzuje za predmet zmluvy zaplatiť zhotoviteľovi cenu vo výške XXXXX EUR bez 

DPH (cena sa v návrhu zmluvy v ponuke neuvádza), ktorá je splatná do 60 dní odo dňa 
odovzdania Diela. 

7.2 K odmene bude v prípade, ak je zhotoviteľ platiteľom DPH, pripočítaná DPH v zákonnej výške. 
7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v cene sú zahrnuté všetky náklady na realizáciu predmetu tejto 

zmluvy a plnenie všetkých povinností uvedených v tejto zmluve.  
7.4 Faktúra zhotoviteľa musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 Zákona č. 222/2004 Z.z.. V 

prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa vyššie uvedeného alebo faktúra nebude v 
súlade s predmetom zmluvy objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi faktúru bez zaplatenia do 
termínu splatnosti na prepracovanie. Nový termín splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia 
opravenej faktúry. Fakturovaná čiastka sa považuje za uhradenú dňom, v ktorom došlo k pripísaniu 
fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa. 

7.5 Cena podľa zmluvy je fixná. Zmena dohodnutých cien je možná iba vzájomnou dohodou zmluvných 
strán, a to výlučne v prípade výrazných zmien rozsahu predmetu zmluvy požadovaných 
objednávateľom. Úpravy ceny je možné riešiť len písomnými dodatkami k tejto zmluve. 

7.6 Zhotoviteľ má povinnosť uvádzať na faktúrach názov a ITMS kód projektu (ktorý nahlási kupujúci 
predávajcemu po podpise zmluvy o NFP), aby boli jednoznačne priradené výdavky k projektu a zamedzilo 
sa dvojitému financovaniu 

 
8. Odstúpenie od zmluvy 

 
8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou môže zaniknúť písomným 

odstúpením ktorejkoľvek zo zmluvných strán od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto 
zmluvy alebo z iných dôvodov vyplývajúcich z príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 
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Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť okamihom doručenia písomného prejavu vôle druhej 
zmluvnej strane, pričom dôvod odstúpenia musí byť uvedený.  

8.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zmluvné strany považujú aj omeškanie objednávateľa s 
uhradením oprávnene vystavenej faktúry o viac ako 10 pracovných dní a omeškanie zhotoviteľa 
s dodaním Diela o viac ako 10 pracovných dní.  

8.3 V prípade, ak odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán nevzniká žiadne zo strán 
nárok na akékoľvek plnenie alebo vrátenie plnenia prijatého a/alebo uskutočneného v súvislosti 
s touto zmluvou, s výnimkou nároku na zmluvnú pokutu a dojednaní v čl. 6. zmluvy. Pre vylúčenie 
pochybností, zhotoviteľ nemá v takomto prípade nárok na žiadne plnenie z titulu zhotoviteľom 
vykonaných prác na predmete tejto zmluvy, a tiež nemá povinnosť odovzdať objednávateľovi 
čiastočne vyhotovené Dielo.  

 
9. Využitie subdodávateľov 
9.1 Zhotoviteľ  ku dňu uzavretia tejto zmluvy predloží Objednávateľovi zoznam navrhovaných subdodávateľov 

(Príloha č.2 tejto zmluvy) s uvedením údajov o všetkých známych subdodávateľoch a údajov o osobách 
oprávnených konať za navrhovaných subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum 
narodenia. 

 
9.2 V prípade akejkoľvek zmeny údajov o navrhovaných subdodávateľoch podľa bodu 9.1 alebo v prípade zmeny 

navrhovaných subdodávateľov Zhotoviteľ túto zmenu oznámi Objednávateľovi doručením nového Zoznamu 
navrhovaných subdodávateľov Objednávateľovi bezodkladne ako sa o zmene dozvie, pričom v prípade 
zmeny navrhovaných subdodávateľov zároveň oznámi Objednávateľovi údaje podľa bodu 9.1 o nových 
subdodávateľoch. 

 
10. Záverečné ustanovenia 

 
10.1 Všetky písomnosti podľa tejto zmluvy sú účinné ich doručením druhej zmluvnej strane, a to formou 

poštového doručenia, ako aj doručenia prostredníctvom elektronickej pošty. Zmluvné strany 

zasielajú všetky písomnosti na adresu druhej zmluvnej strane uvedenú v tejto zmluve, resp. na 

adresu, ktorú jedna zmluvná strana písomne oznámila druhej zmluvnej strane ako novú kontaktnú 

adresu. Na účely tejto zmluvy sa všetky písomnosti považujú za doručené dňom ich prevzatia 

zmluvnou stranou, ktorej je táto písomnosť zasielaná, alebo dňom, keď pošta vráti písomnosť 

odosielajúcej zmluvnej strane z dôvodu jej neprevzatia zmluvnou stranou, ktorej je táto písomnosť 

zasielaná, v odbernej lehote, alebo z dôvodu, že na adrese uvedenej na zásielke, zmluvná strana 

nesídli alebo nebýva alebo nemá miesto podnikania. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj 

v prípade, ak ich zmluvná strana, ktorej je táto písomnosť zasielaná, odmietne prevziať, a to dňom 

odmietnutia prevzatia písomnosti. 

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktnými osobami zodpovednými za komunikáciu s druhou 
stranou sú nasledovné osoby: 

(c) za zhotoviteľa: ______________, e-mail: ______________, t.č..: ________________ 
(d) za objednávateľa: ______________, e-mail: ______________, t.č..: ________________ 

10.3 Táto zmluva, ako i práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou 
sa riadia slovenským právom, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

10.4 Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto zmluvy. 
10.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 
10.6 Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou očíslovaných písomných dodatkov, 

podpísaných oprávnenými osobami oboch zmluvných strán. 
10.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 - Špecifikácia Diela. 
10.8 Zmluvné strany prehlasujú, že v prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vznikli pri plnení tejto zmluvy je 

súdom príslušným na konanie slovenský súd. 
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10.9 Táto zmluva je uzatvorená v dvoch vyhotoveniach, z ktorej každé vyhotovenie má platnosť originálu 
a každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. 

10.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ju 
dobrovoľne podpísali. 

10.11 Táto zmluva je uzatváraná v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, čo Zhotoviteľ a Objednávateľ berie na vedomie. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa súčasne 
zaväzuje umožniť riadiacemu orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR, ďalej len „riadiaci orgán“, a sprostredkovateľskému orgánu, ktorým je Ministerstvo kultúry SR, 
ďalej len „sprostredkovateľský orgán“, vykonávanie kontroly a použitia poskytnutých služieb. 

10.12 Z dôvodu, že predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov poskytnutých na základe 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Zmluvy o NFP), bude Zhotoviteľ povinný 
strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami. Za osoby oprávnené sa 
považujú: 
 
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 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. 

 
10.13 Zhotoviteľ je povinný po písomnom upovedomení kupujúcim bezodkladne prijať opatrenia 

na nápravu nedostatkov, zistených pri  výkone kontroly/auditu/overovania v zmysle správy 
z kontroly/auditu/overovania v lehote  stanovenej oprávnenými osobami na výkon 
kontroly/auditu/overovania, pokiaľ sa na neho  nedostatky vzťahujú a o splnení opatrení prijatých na 
nápravu zistených nedostatkov bezodkladne informovať Objednávateľa.  
 

10.14  V prípade porušenia povinností predávajúceho, ktoré sú uvedené v bode  10.13,  Zhotoviteľ 
je povinný nahradiť škodu vzniknutú Objednávateľovi v súvislosti s porušením týchto jeho 
povinností, alebo jeho nečinnosťou.  
 
 

Príloha č.1 – Špecifikácia Diela 
Príloha č. 2 – Zoznam subdododávateľov 
 

 
Zhotoviteľ: 
 
V ____________, dňa _____________ 
 
 
 
 
 

 Objednávateľ: 
 
V ____________, dňa _____________ 

Meno, priezvisko, funkcia a podpis 
osoby oprávnenej konať za zhotoviteľa 

 Ing. Peter Hálasz,  
konateľ 
JAGA GROUP s.r.o. 
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