Výzva na predloženie cenovej ponuky
spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36070513
Sídlo: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Krajina: Slovenská republika
Kontaktná osoba:
Mgr. Dušan Holaza
Telefón:
+421 910 828 326
E-mail:
holaza@sario.sk
Internetová stránka: www.sario.sk

2. Druh zákazky: poskytnutie služby
3. Názov zákazky:
Dodávka personalizovaných dát o malých a stredných podnikoch
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka personalizovaných dát o malých a stredných podnikoch
(ďalej aj ako MSP) s výstupom vo formáte pre MS Excel, ktoré budú slúžiť na dobudovanie
siete kontaktov Obstarávateľa a následne integrované do direct-mail databázy. Cieľom
vybudovania personalizovanej databázy bude zabezpečenie informovanosti cieľovej skupiny
o pripravovaných podujatiach Národného projektu. Kontakty na MSP, ktorými sa dobuduje
sieť pre tento typ komunikácie, budú slúžiť na akvizičnú činnosť na jednotlivé podujatia
Národného projektu. Personalizované dáta budú v databáze k dispozícii aj po ukončení
Národného projektu.
Z predbežného prieskumu vyplynulo, že dodávka personalizovaných dát o MSP bude
obsahovať údaje minimálne 14 000 relevantných slovenských podnikateľských subjektoch
v segmente MSP.
Charakteristika MSP:
Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré:
- sú podnikateľmi a ktoré sú založené a existujúce podľa práva Slovenskej republiky
- spĺňajú definíciu MSP uvedenej v Prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna
2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov
107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250
osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha
nepresahuje 43 mil. EUR)
- majú sídlo mimo Bratislavského kraja
- majú podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve
(skratka NACE) pridelené kódy A,B,C,D,E, F, G, H
- podrobnejší opis týchto subjektov sa nachádza v Prílohe č. 1 k Zmluve o spolupráci, ktorá je
prílohou tejto výzvy
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Poskytovateľ po dopyte zo strany Obstarávateľa dodá aktuálne informácie o vybranej
množine subjektov v segmente MSP a to podľa Obstarávateľom určených kritérií. Tieto
informácie budú aktuálne k dátumu požiadavky. Aktualizácia informácií bude prebiehať
bezodplatne, v prípade neaktuálnych informácií bude Poskytovateľ dáta bezodplatne
aktualizovať do 24 hodín od doručenia požiadavky Obstarávateľa.
Zákazka sa realizuje v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, kód
ITMS2014+: 313031H810
Dodávka bude obsahovať dáta
Časť A:
1.
IČO
2.
Názov spoločnosti
3.
Kraj
4.
Okres
5.
Obec
6.
Ulica
7.
PSČ
8.
Predmet podnikania v NACE- A,B,C,D,E, F, G, H
9.
Telefón
10.
Email
11.
Web
Časť B:
1.
IČO
2.
Názov spoločnosti
3.
Kraj
4.
Okres
5.
Obec
6.
Ulica
7.
PSČ
8.
Predmet podnikania v NACE- A,B,C,D,E, F, G, H
9.
Telefón
10.
Email
11.
Web
12.
Osoba zodpovedná za obchod (ďalej len OZzO)
13.
Telefón na OZzO
14.
E-mail OZzO
Obstarávateľ požaduje, aby Poskytovateľ dátový výber v časti A ako aj v časti B uskutočnil
na základe nasledovných kritérií, podľa ktorých bude možné v súbore dáta filtrovať:
a)
sídlo MSP
b)
právna forma: a.s., s.r.o., k.s., družstvo,
podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným
povolaním, podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v OR-podnikajúca súčasne ako
sam.hosp.roľník, podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri, podnikateľfyzická osoba-zapísaný v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním,
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podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v OR-podnikajúca súčasne ako sam. hosp. roľník,
podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri
c)
počet zamestnancov celkom: 1 – 250 (MSP)
d)
obrat: nepresahuje 50 mil. EURO a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR;
e)

druh vlastníctva: súkromné tuzemské

f)
g)
h)

stav: bez záznamu
exekúcia: nie
kód v odbore podnikania: na základe SK NACE: A,B,C,D,E,F,G,H

Množstvo, aktuálnosť dát a forma dodávky dát
Obstarávateľ požaduje od Poskytovateľa dáta s najaktuálnejšími a kompletnými informáciami
o jednotlivých MSP k dátumu obstarania. Verejný obstarávateľ požaduje od poskytovateľa
služieb dodanie dát v štandardne exportovateľnom formáte XML, dostupné pre MS Excel
Špecifikácia:
▪ Aktualizácia dát: bezodplatne a pravidelne počas doby trvania zmluvného vzťahu (12
mesiacov)
▪ Odhadovaný počet relevantných subjektov v datasete: min. 14 000
▪ Doba poskytnutia súboru informácií o MSP od požiadavky verejného obstarávateľa
v hodinách: od 1h po max. 8h v závislosti od množstva subjektov a obsahu informácií
v súbore, doba poskytnutia databázy najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy

Dodanie služieb:
Verejný obstarávateľ požaduje od poskytovateľa služieb dodanie služby na základe
a v zmysle podmienok Zmluvy o spolupráci uzatvorenej s úspešným uchádzačom.
Účel: Zabezpečenie informačnej činnosti pre MSP o aktivitách agentúry SARIO v súvislosti
s realizáciou NP „Podpora internacionalizácie MSP“ . Taktiež zahŕňa podporu pre následnú
akvizičnú činnosť pri plánovaných podujatiach, formou centralizovaného prístupu
k požadovaným špecifickým dátam, ktoré sú nevyhnutné pre správne zatriedenie MSP
z hľadiska ich veľkosti, produkčného a oblastného zamerania.
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
43 917 EUR bez DPH
6. Typ zmluvy: Zmluva o dodávke personalizovaných dát o malých a stredných podnikoch
7. Miesto dodania predmetu zákazky: sídlo verejného obstarávateľa uvedené v bode 1.
Výzvy
8. Variantné riešenie: neumožňuje sa
9. Termín plnenia: 12 mesiacov
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10. Lehota dodania diela: nesmie prekročiť 15 kalendárnych dní a začína plynúť dňom
nadobudnutia účinnosti Zmluva o dodávke personalizovaných dát o malých a stredných
podnikoch.
11. Spoločný slovník obstarávania:
CPV: 48810000-9 - Informačné systémy
72310000-1 - Spracovanie údajov
72261000-2 - Softvérové podporné služby
12. Hlavné podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
bezhotovostným platobným stykom. Dohodnutú zmluvnú cenu v EUR verejný
obstarávateľ uhradí úspešnému uchádzačovi na základe predloženej faktúry vystavenej na
konci zmluvného obdobia. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia na adresu
uvedenú vo výzve na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok
ani zálohovú platbu. Verejný obstarávateľ uhradí plnenie na základe podmienok
dohodnutých v zmluve na poskytovanie služieb formou jednorazovej platby za celé 12
mesačné obdobie.
13. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:
Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej
ponuky a jej príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií – cenová ponuka, príloha č. 2
vzorová Zmluva o dodávke personalizovaných dát o malých a stredných podnikoch.
14. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky:
Verejný obstarávateľ žiada písomnú cenovú ponuku doručiť do 23.12.2020 do 10:00 hod.
miestneho času a to v elektronickej alebo písomnej forme na kontaktnú adresu uvedenú
v bode 1. Ak si uchádzač zvolí písomnú formu doručenia, požadujeme doručiť cenovú
ponuku v nepriehľadnej obálke popísanej čitateľným textom. Na obal žiadame uviesť
názov súťaže „Dodávka personalizovaných dát o malých a stredných podnikoch“ a
heslo – „Neotvárať. Uchádzači sú povinní dodržať termín na predkladanie ponuky, v
prípade nedodržania tohto termínu ponuka nebude akceptovaná a bude vrátená
uchádzačovi. Ponuku (písomná forma) uchádzač odovzdá na adresu – sídlo verejného
obstarávateľa: budova Omnie 2000, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava - 8. poschodie
na recepcii, kde mu bude vydaný doklad (fotokópia obálky) so zaznamenaným časom
doručenia ponuky. Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového prevzatia cenovej ponuky
uchádzača na recepcii, poprosíme pri voľbe osobného doručenia zavolať deň vopred na
tel. kontakt uvedený v bode 1. Výzvy.
15. Podmienky účasti uchádzačov:
• Oprávnenie realizovať predmet zákazky na základe §32 bod 1 písm. e) (napr.
oskenovaná kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo informáciu
o zápise v zozname podnikateľov.) Úspešný uchádzač predloží originál resp. úradne
overenú kópiu.
• Minimálne tri referencie na dodanie obdobných služieb realizovaných počas
posledných 3 rokov v súhrnnej hodnote nad 40 000 EUR bez DPH.
• Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods.1, písm. f), že nemá „uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
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16. Kritériá na vyhodnotenie predložených cenových ponúk:
Najnižšia cena:
Celková cena za predmet zákazky ( časť B ) bez DPH v € – 100%

17. Záväzný obsah ponuky:
Ponuka uchádzača musí obsahovať:
1.
Doklady podľa bodu 15. tejto výzvy
2.
Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
3.
Oprávnenou osobou podpísaný vzor Zmluvy o dodávke personalizovaných dát
o malých a stredných podnikoch
18. Lehota viazanosti ponúk: 30.04.2021
19. Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. Po vyhodnotení ponúk
bude všetkým uchádzačom bezodkladne oznámený výsledok hodnotenia ponúk
a s úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.
20. Osoba zodpovedná za VO:
Kontakt pre prípadné otázky:
Mgr. Dušan Holaza, dusan.holaza@sario.sk,

M: 0910 828 326.

21.

Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:
11.12.2020

22.

Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa:
11.12.2020

23.

Osobitné požiadavky pred podpisom zmluvy:
Úspešný uchádzač, prípadne uchádzač, ktorý sa umiestnil na druhom mieste v poradí,
prípadne uchádzač, ktorý sa umiestnil na treťom mieste v poradí predloží verejnému
obstarávateľovi nasledovné doklady alebo informácie do 14 dní odo dňa doručenia
písomnej výzvy:
a) Vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom úspešného uchádzača, či má
alebo nemá na území Slovenskej republiky zriadenú prevádzkareň
(Poznámka – uvedené sa týka iba úspešného uchádzača, ktorý nemá sídlo v
Slovenskej republike, ak je úspešným uchádzačom združenie, platí pre
vedúceho člena združenia alebo člena združenia, ktorý bude za združenie
vystavovať faktúry).
b) Uvedenie subjektu/subdodávateľa, ktorý sa bude podieľať na plnení
zmluvy. (Poznámka – uvedené sa týka iba úspešného uchádzača, ktorý
nebude plnenie zmluvy zabezpečovať vlastnými kapacitami)
c) Náhľad z databázy MSP (vzorka), podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa. Náhľad bude obsahovať aktuálne údaje z časti databázy
určenej verejným obstarávateľom. Súčasťou náhľadu bude najmenej 300
relevantných subjektov MSP.

Ak úspešný uchádzač nebude najneskôr ku dňu uzatvorenia zmluvy zapísaný v registri
partnerov verejného sektora a zákon to vyžaduje, alebo ak priami subdodávatelia
úspešného uchádzača alebo subdodávatelia v ktoromkoľvek rade, ktorí sú partnermi
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verejného sektora (spĺňajú definičné znaky partnera verejného sektora podľa relevantných
ustanovení § 2 ZRPVS) nebudú najneskôr ku dňu uzatvorenia zmluvy zapísaní v registri
partnerov verejného sektora, verejný obstarávateľ zmluvu neuzavrie.
Povinnosti úspešného uchádzača podľa bodu 23 sa vzťahujú aj na uchádzača, ktorý sa
umiestnil na druhom mieste v poradí, ak bol vyzvaný na uzavretie zmluvy, v dôsledku
neposkytnutia súčinnosti úspešného uchádzača potrebnej pre uzatvorenie zmluvy.
Povinnosti úspešného uchádzača podľa bodu 23 sa vzťahujú aj na uchádzača, ktorý sa
umiestnil na treťom mieste v poradí, ak bol vyzvaný na uzavretie zmluvy, v dôsledku
neposkytnutia súčinnosti uchádzača, umiestneného ako druhého v poradí, potrebnej pre
uzatvorenie zmluvy.
24.

Ďalšie informácie:
Proti rozhodnutiu o výbere úspešného uchádzača, v tejto zákazke, nie je možné podať
námietky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať zákazku, o čom budú
uchádzači písomne vyrozumení.
Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom,
záujemcami, resp. uchádzačmi bude uskutočňované iba v štátnom (slovenskom)
jazyku. Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00
hod. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených
ponúk.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo, že v prípade, ak úspešný uchádzač stratí počas plnenia svojho
zmluvného vzťahu uzatvoreného s verejným obstarávateľom na tento predmet zákazky
schopnosť plniť svoj zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ uzatvorí svoj zmluvný
vzťah s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v poradí na druhom hodnotenom mieste v
tejto súťaži.

V Bratislave, dňa 10.12.2020

Za verejného obstarávateľa:
Róbert Šimončič, v.r.
generálny riaditeľ
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Príloha č.1 -

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ:

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

Názov predmetu zákazky:

Dodávka personalizovaných dát o malých a stredných podnikoch
Údaje: Obchodné meno uchádzača
IČO

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

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
......................................................................................
(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

Rozsah

Cena za poskytnutie
služby v trvaní 12 mes.
v Eurách bez DPH

Výška DPH Cena za poskytnutie
vyjadrená v služby v trvaní 12 mes. v
eurách Eurách vrátane DPH

predmet zákazky –
časť - A (bez
poskytovania podľa
bodov 12,13,14,)
predmet zákazky –
časť B (kompletné
poskytovanie služieb)
Všetky výpočty musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
Identifikačné údaje kontaktnej osoby na strane uchádzača:
Meno a priezvisko : ..........................................
telefónne číslo: ..........................
e-mail: ...........................
V ……………….…….., dňa ....................
.............……………………………….......................
vypísať meno, priezvisko oprávnenej osoby uchádzača

-

Poznámka:
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať
za každého člena skupiny dodávateľov
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Príloha č. 2 – VZOR

Zmluva o dodávke personalizovaných dát o malých a
stredných podnikoch
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“ a „Obchodný zákonník“)
Zmluvné strany
Objednávateľ: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Zastúpený :
Adresa:
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
IČO :
36070513
DIČ:
2021595092
IČ DPH :
SK2021595092
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „SARIO“)
a
Poskytovateľ:
Štatutárny orgán:
Adresa:
IČO :
DIČ:
Zapísaný :
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
(ďalej len „poskytovateľ“)
(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.1

1.2

Túto zmluvu uzatvárajú objednávateľ a poskytovateľ ako výsledok realizácie verejného
obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom zabezpečenia realizácie
zákazky „Dodávka personalizovaných dát o malých a stredných podnikoch“.
Objednávateľ je prijímateľom národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ s
kódom ITMS 2014+ 313031H810 (ďalej len „Národný projekt“). Národný projekt je
realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11,
investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie
malých a stredných podnikov (ďalej aj len „MSP“) a využívania možností jednotného trhu
EÚ. Objednávateľ preto potrebuje mať k dispozícii údaje použiteľné pre činnosti súvisiace s
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1.3

1.4

realizáciou Národného projektu, a to konkrétne údaje o MSP, ktoré môžu byť ku dňu podpisu
tejto zmluvy predmetom podpory Národného projektu.
Účelom zhromažďovania údajov o MSP na základe tejto zmluvy je tak dobudovanie siete
kontaktov objednávateľa s cieľom zabezpečiť informovanosť MSP o pripravovaných
podujatiach Národného projektu, pričom kontakty na MSP, ktorými sa dobuduje sieť pre tento
typ komunikácie, majú slúžiť aj na akvizičnú činnosť na jednotlivé podujatia Národného
projektu.
Obe zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť uzavrieť túto zmluvu a plniť si záväzky z
nej vyplývajúce.
Článok II.
Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto zmluvy je:
a) dodanie údajov s názvom: „Dodávka personalizovaných dát o malých a stredných
podnikoch“ poskytovateľom objednávateľovi podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1
zmluvy (ďalej aj len „Databáza o MSP“) a jeho priebežných aktualizácií;
b) udelenie súhlasu na použitie, na extrakciu a reutilizáciu Databázy o MSP a jej aktualizácií
pre potreby objednávateľa na realizáciu Národného projektu.
c) záväzok objednávateľa riadne a včas dodanú Databázu o MSP a jej aktualizácie od
poskytovateľa prevziať a zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu.
Článok III.
Všeobecné podmienky plnenia (čas, spôsob, miesto dodania a licencia)

3.1
3.2

3.3

Poskytovateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi Databázu o MSP najneskôr do 15
kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Poskytovateľ odovzdá objednávateľovi Databázu o MSP na základe protokolu podľa Prílohy
č. 2 tejto zmluvy (ďalej aj len „Preberací protokol“), a to vo formáte, spôsobom
sprístupnenia (t.j. na druhu výstupných médií) a splnomocnenej osobe podľa Prílohy č. 1
tejto zmluvy. Objednávateľ po poskytnutí Databázy o MSP overí súlad dodanej Databázy o
MSP s touto zmluvou a v prípade, že Databáza o MSP nemá vady podľa bodu 3.4 zmluvy,
zašle poskytovateľovi podpísaný Preberací protokol. Podpísaný Preberací protokol zašle
objednávateľ do štyroch (4) pracovných dní od poskytnutia Databázy o MSP. Pokiaľ
objednávateľ podpísaný Preberací protokol v zmysle predchádzajúcej vety v stanovenej
lehote poskytovateľovi nezašle aj napriek tomu, že na takéto odopretie podpísania
Preberacieho protokolu nemá dôvod, považuje sa Databáza o MSP za prebratú
(akceptovanú). V prípade ak Databáza o MSP má vady, postupuje sa podľa bodu 3.4 tohto
článku a objednávateľ zašle podpísaný Preberací protokol po riadnom odstránení vytýkaných
vád.
Počas celej doby trvania zmluvy podľa článku VIII. ods. 8.1 zmluvy (t.j. 12 mesiacov odo
dňa účinnosti zmluvy) je poskytovateľ povinný zabezpečiť, aby bola databáza o MSP
aktuálna (t.j. obsahovala správne, presné, úplné údaje). Neaktuálne údaje v Databáze o MSP
poskytovateľ aktualizuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní ako
sa o neaktuálnosti údajov dozvie alebo na základe žiadosti objednávateľa. Poskytovateľ
odovzdá objednávateľovi aktualizáciu Databázy o MSP rovnako vo formáte, spôsobom
sprístupnenia (t.j. na druhu výstupných médií) a splnomocnenej osobe podľa Prílohy č. 1
tejto zmluvy. Objednávateľ po poskytnutí aktualizácie Databázy o MSP overí súlad dodanej
aktualizácie s touto zmluvou. V prípade, že aktualizácia nemá vady podľa bodu 3.4, zašle
poskytovateľovi podpísaný Preberací protokol. Podpísaný Preberací protokol zašle
objednávateľ do dvoch (2) pracovných dní od poskytnutia aktualizácie. Pokiaľ objednávateľ
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3.4

3.5

3.6
3.7

3.8

3.9
3.10

podpísaný Preberací protokol v zmysle predchádzajúcej vety v stanovenej lehote nezašle aj
napriek tomu, že na takéto odopretie podpísania Preberacieho protokolu nemá dôvod,
považuje sa aktualizácia za prebratú (akceptovanú). V prípade ak aktualizácia Databázy o
MSP má vady, postupuje sa podľa bodu 3.4 tohto článku a objednávateľ zašle podpísaný
Preberací protokol po riadnom odstránení vytýkaných vád.
V prípade, ak objednávateľ identifikuje, že údaje obsiahnuté v Databáze o MSP alebo jej
aktualizáciách sú nesprávne, nepresné, neúplné alebo obsahujú iné vady (napr. nie sú
v súlade so zmluvou), je oprávnený tieto skutočnosti oznámiť poskytovateľovi, a to na email jeho kontaktnej osoby pre technické veci. Poskytovateľ následne preverí vytýkanú
nesprávnosť, nepresnosť, neúplnosť, prípadne inú vadu a v prípade existujúcej vady túto
vadu odstráni v lehote najmenej tri (3) pracovné dni odo dňa obdržania oznámenia. Databáza
musí obsahovať kompletné údaje k existujúcim MSP podľa zadanej špecifikácie. V prípade,
ak má Databáza o MSP aj napriek deklarovaniu ich odstránenia zo strany poskytovateľa
naďalej vady, objednávateľ nie je povinný Databázu prevziať.
Poskytovateľ nezodpovedá za vecnú správnosť a aktuálnosť údajov v Databáze o MSP, ktoré
boli prevzaté z Obchodného registra SR a Živnostenského registra SR. Poskytovateľ ďalej
nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie nesprávnych, nepresných, neúplných údajov
objednávateľom získaných z obsahu Databázy o MSP po skončení platnosti tejto zmluvy.
Miestom dodania Databázy o MSP a jej aktualizácií sú priestory objednávateľa na ul.
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.
Zmluvné strany sa dohodli, že za predpokladu, že v prípade Databázy o MSP a jej
aktualizácií sa bude jednať o autorské dielo (o tvorivú databázu), udeľuje poskytovateľ
objednávateľovi ku dňu podpisu Preberacieho protokolu nevýhradnú, vecne, územne a
časovo (t.j. po dobu trvania majetkových práv autora) neobmedzenú licenciu na použitie
Databázy o MSP a jej aktualizácií ako celku alebo jej jednotlivých častí v neobmedzenom
rozsahu, a to pre svoje potreby na realizáciu Národného projektu. Za týmto účelom je
objednávateľ oprávnený použiť Databázu o MSP alebo jej aktualizáciu (alebo ich časť)
akýmkoľvek spôsobom, ktorý je v súlade s týmto účelom alebo v súlade so zmluvou a
zahŕňa najmä, nie však výlučne, všetky spôsoby použitia autorských diel v zmysle § 19 ods.
4 a § 133 ods. 3 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona (ďalej len „Autorský zákon“),
t.j. kopírovanie, prekladanie, prispôsobovanie, modifikovanie, upravovanie, distribuovanie,
publikovanie a začleňovanie do iných diel, a to objednávateľom, ako aj osobami ním
poverenými.
Poskytovateľ zároveň udeľuje objednávateľovi na základe tejto zmluvy aj súhlas na extrakciu
a reutilizáciu Databázy o MSP alebo jej aktualizácií. Súhlas udelený podľa tohto bodu je
bezodplatný, nevýhradný a je udelený bez teritoriálnych a časových obmedzení.
Súhlas podľa odseku 3.7. a 3.8 podľa tohto článku zmluvy sa nevzťahuje na súčasti Databázy
o MSP alebo ich aktualizácií, ktoré sú chránené inými právami, ak táto zmluva neuvádza iné.
V prípade, že akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov poskytovateľa a/alebo jeho
subdodávateľov, bude mať akýkoľvek nárok proti objednávateľovi z titulu porušenia jej
autorských práv a/alebo práv priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva alebo
akékoľvek iné nároky v akejkoľvek súvislosti s plnením poskytnutým poskytovateľom podľa
tejto zmluvy, poskytovateľ sa zaväzuje:
a)
bezodkladne obstarať na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej osoby
súhlas na používanie jednotlivých plnení dodaných, poskytnutých, vykonaných
a/alebo vytvorených poskytovateľom, subdodávateľom alebo tretími osobami pre
objednávateľa tak, aby už ďalej neporušovali autorské práva a/alebo práva
priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva tretej osoby, alebo nahradiť
jednotlivé plnenie(a) dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené
poskytovateľom, subdodávateľom alebo tretími osobami pre objednávateľa rovnakými
alebo aspoň takými plneniami, ktoré majú aspoň podstatne podobné kvalitatívne,
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operačné a technické parametre a funkčnosti, alebo, ak ide o plnenie poskytnuté na
základe licencie tretej osoby, taký nárok vyriešiť v súlade s tým, čo pre taký prípad
stanovujú jej licenčné podmienky uvedené v tejto zmluve, a ak ich niet, tak v súlade s
týmito podmienkami; a

3.11

3.12

b)

poskytnúť objednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť akékoľvek a
všetky náklady a výdavky, ktoré vznikli/vzniknú objednávateľovi v súvislosti s
uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby; a

c)

nahradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku
preukázateľného uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby.

Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje a zaväzuje sa, že na plnení zmluvy sa budú
podieľať iba osoby legálne zamestnané poskytovateľom v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky.
Poskytovateľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne poskytnúť v
nevyhnutnom rozsahu doklady (pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce) a osobné údaje fyzických osôb,
prostredníctvom ktorých plní zmluvu, a ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ, mohol
skontrolovať, či poskytovateľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania.

Článok IV.
Povinnosti zmluvných strán
4.1

Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) zabezpečiť, aby jeho pracovníci pri plnení tejto zmluvy v objektoch objednávateľa
dodržiavali všetky všeobecne záväzné predpisy, vzťahujúce sa k vykonávaniu činností,
hlavne predpisy súvisiace s bezpečnosťou práce a požiarnou bezpečnosťou, interné
predpisy objednávateľa, najmä predpisy týkajúce sa vstupu do objektov a bezpečnosti
systémov objednávateľa, a aby sa riadili organizačnými pokynmi oprávnených
pracovníkov objednávateľa.
b) strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v
zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ vo veciach týkajúcich sa plnenia tejto
zmluvy, najmä zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP oprávnenými osobami, ktorými sú najmä:
- objednávateľ a ním poverené osoby;
- Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky zastúpené Ministerstvom
hospodárstva SR a ním poverené osoby;
- Útvar vnútorného auditu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, útvar
vnútorného auditu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a nimi poverené
osoby;
- Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby;
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;
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Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov;
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktami EÚ.
Oprávnené osoby uvedené v tomto odseku sú oprávnené vykonať kontrolu alebo audit v
súvislosti so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorej
predmetom je Národný projekt uvedený v článku I. ods. 1.2. tejto zmluvy, a to do 31. 12.
2028. Poskytovateľ je povinný vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné
vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny
priebeh výkonu kontroly/auditu.
Objednávateľ sa zaväzuje:
a) že údaje z Databázy o MSP alebo jej aktualizácií nepoužije iným spôsobom ako
zakotvuje článku III. tejto zmluvy;
b) uhradiť na účet poskytovateľa fakturovanú sumu na základe doručenej faktúry v zmysle
článku V. a VI. tejto zmluvy;
c) prebrať Databázu o MSP alebo jej aktualizácie, zaslané alebo sprístupnené
poskytovateľom spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.
-

4.2

Článok V.
Cena predmetu zmluvy
5.1

5.2

5.3

Cena za dodanie Databázy o MSP uvedená v tejto zmluve je konečná a je stanovená v zmysle
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č.
87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Cena za dodanie Databázy o MSP je.......... eur bez DPH (slovom .............. eur) (ďalej len
„Cena“). K Cene bude účtovaná príslušná sadzba DPH v súlade s príslušnými predpismi. V
Cene sú zahrnuté služby aktualizácie dát v Databáze o MSP po celú dobu trvania zmluvy.
Cena zahŕňa zároveň všetky náklady poskytovateľa, ktoré budú vynaložené na plnenie
predmetu zmluvy.
Článok VI.
Platobné podmienky

6.1

6.2

6.3

Právo na Cenu vzniká poskytovateľovi na základe protokolárneho odovzdania a prevzatia
Databázy o MSP podľa článku III. bod 3.2 tejto zmluvy. Objednávateľ neposkytuje preddavok
ani zálohovú platbu.
Cenu objednávateľ uhradí poskytovateľovi na základe vystavenej faktúry. Faktúra musí spĺňať
náležitosti stanovené daňovými a účtovnými predpismi a jej prílohou bude Preberací protokol,
pokiaľ Databáza o MSP nebude odovzdaná a prebratá bez Preberacieho protokolu v zmysle
článku III. ods. 3.2 tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia. Faktúru
poskytovateľ doručí objednávateľovi osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu
objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa platných právnych predpisov alebo nebude
obsahovať požadované prílohy, má objednávateľ právo vrátiť ju v termíne splatnosti
poskytovateľovi na prepracovanie. Týmto prestáva platiť pôvodný termín splatnosti faktúry a
objednávateľ nie je v omeškaní. Nový termín splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia
prepracovanej faktúry objednávateľovi.
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6.4

Zmluvné pokuty podľa článku VII. tejto zmluvy sa fakturujú zmluvnými stranami priebežne a
sú splatné do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry druhej zmluvnej strane.

6.5

Za deň splnenia peňažného záväzku podľa tejto zmluvy sa považuje deň pripísania peňažného
záväzku v plnej výške na účet druhej zmluvnej strany.

Článok VII.
Zmluvné pokuty
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Ak dôjde k omeškaniu poskytovateľa s dodaním Databázy o MSP podľa článku III. ods. 3.1
tejto zmluvy, objednávateľovi vznikne nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,25 %
z Ceny za každý aj začatý deň omeškania s dodaním Databázy o MSP alebo jej časti, pričom
táto zmluvná pokuta bude limitovaná maximálne do výšky Ceny bez DPH.
Poskytovateľ zodpovedá za aktuálnosť údajov v Databáze o MSP a v prípade, ak objednávateľ
zistí, že údaje v Databáze o MSP sú neaktuálne, objednávateľovi vznikne nárok na bezplatnú
aktualizáciu neaktuálnych údajov najneskôr do 5 pracovných dní od žiadosti objednávateľa
o aktualizáciu neaktuálnych údajov. Vylúčenie zodpovednosti poskytovateľa podľa článku III.
ods. 3.5 alebo článku VII. ods. 7.3 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.
Nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 7.1 a 7.2 tohto článku zmluvy objednávateľovi
nevznikne v prípade, že omeškanie poskytovateľa je spôsobené vyššou mocou. V prípade
vyššej moci si poskytovateľ vyhradzuje právo na zmenu termínu odovzdania Databázy o MSP
alebo jej aktualizácií, pričom poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje
objednávateľa. Vyššia moc na účely tejto zmluvy predstavuje okolnosti nepredvídateľné a
neodvrátiteľné ani jednou zo zmluvných strán (napr. prírodné katastrofy, vojny, plošné
výpadky energie, pandémie (vrátane odôvodnených prípadov COVID-19) a opatrenia prijaté
v súvislosti s ich vznikom, ktoré môžu mať vplyv na dodanie Databázy o MSP).
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou Ceny vznikne poskytovateľovi nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z neuhradenej časti Ceny, a to za každý aj začatý
deň omeškania.
Nárok zmluvných strán na náhradu škody v celom rozsahu nie je ustanovením odseku 7.1, 7.2
a 7.4 tohto článku zmluvy dotknutý.
Článok VIII.
Doba trvania zmluvy a zánik zmluvy

8.1
8.2

8.3

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej
účinnosti.
Táto zmluva zanikne:
a) uplynutím doby trvania zmluvy podľa odseku 8.1 tohto článku zmluvy;
b) písomnou dohodou zmluvných strán; alebo
c) písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou.
V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán zmluva zaniká dňom uvedeným v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia
zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy
dohodou.
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8.4

8.5

Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho
vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie
od tejto zmluvy je možné výlučne písomnou formou a jeho účinky nastanú dňom jeho
doručenia druhej zmluvnej strane.
Za podstatné porušenie zmluvy poskytovateľom sa považuje, ak nastane ktorýkoľvek z nižšie
uvedených prípadov:

poskytovateľ je v omeškaní s dodaním Databázy o MSP alebo jej aktualizácie o viac ako
štyri (4) kalendárne týždne;
b) poskytovateľ napriek predchádzajúcemu upozorneniu objednávateľa nedodá Databázu o
MSP alebo jej aktualizáciu v požadovanej kvalite v súlade s touto zmluvou ani do
tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia tohto upozornenia objednávateľa;
c) iné porušenia zmluvy definované v ustanoveniach tejto zmluvy ako podstatné porušenia
zmluvy.
8.6 Za podstatné porušenie zmluvy objednávateľom sa môže považovať omeškanie objednávateľa
s úhradou Ceny alebo iného peňažného nároku poskytovateľa, a to o viac ako pätnásť (15) dní.
8.7 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak poskytovateľ koná v
rozpore s touto zmluvou alebo právnymi predpismi a na písomnú výzvu toto konanie a jeho
následky v určenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako pätnásť (15) dní, neodstráni. Takéto
porušenia povinností poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety, ako aj akékoľvek ďalšie
porušenie ktoroukoľvek zmluvnou stranou sa pokladá za porušenie nepodstatné, pri ktorom je
oprávnená strana povinná zaslať porušujúcej strane výzvu a určiť primeranú lehotu na
odstránenie porušenia zmluvy. Primeranou lehotou sa rozumie minimálne pätnásť (15) dní s
prihliadnutím na povahu veci.
8.8 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení
poskytovateľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie) alebo akákoľvek iná zmena
majúca priamy vplyv na plnenie zmluvy zo strany poskytovateľa, je poskytovateľ povinný
oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti
nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia
tejto povinnosti a objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú
zmenu sa na účely tohto ustanovenia zmluvy nepovažuje napr. zmena bankového spojenia
poskytovateľa.
8.9 Zánikom tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto
zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, nárokov na
zmluvné alebo zákonné sankcie a okrem tých práv a povinností, ktoré podľa prejavenej vôle
zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.
8.10 Zmluvné strany sú povinné vrátiť si plnenie, ktoré im bolo poskytnuté druhou zmluvnou
stranou pred odstúpením od zmluvy okrem plnení, ktoré boli prebraté a zaplatené
objednávateľom podľa tejto zmluvy alebo plnení, ktoré boli akceptované a zaplatené
objednávateľom podľa tejto zmluvy.
a)

Článok IX.
Zodpovednosť za škody
9.1

Zmluvné strany zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane nedodržaním
ustanovení tejto zmluvy podľa ustanovení o náhrade škody uvedených v Obchodnom
zákonníku a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch.
Článok X.
Povinnosť mlčanlivosti

10.1 Na účely tejto zmluvy sa za dôverné informácie považujú:
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všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a/alebo ktoré
budú uvedené v jej dodatkoch a prílohách;
b) všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sa zmluvné strany dozvedeli v súvislosti s
touto zmluvou, jej plnením a predkontraktačnými vzťahmi s ňou súvisiacimi;
c) obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka, ktoré tvoria všetky
skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré
majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v
príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa
utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje;
d) osobné údaje v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) či Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov (ďalej len „ZoOOÚ“);
(ďalej len „Dôverné informácie“).
Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách
a Dôverné informácie nezverejniť ani nesprístupniť žiadnym spôsobom tretím osobám bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že
Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany
nevyužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup
tretích osôb k Dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov
zmluvných strán, zamestnanci, audítori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú
ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne
záväzných právnych predpisov.
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na:
a) informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto zmluvy verejne známe, alebo ktoré je možné
získať už v deň podpisu tejto zmluvy z bežne dostupných informačných prostriedkov;
b) informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto zmluvy verejne známymi, alebo ktoré možno
po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
c) prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe
povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí
zmluvná strana poskytnúť Dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá zmluvná
strana povinná informovať druhú zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnúť
Dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu;
d) prípady poskytnutia Dôverných informácií profesionálnym poradcom zmluvných strán,
spriazneným osobám zmluvných strán, bankám poskytujúcim financovanie projektu,
pokiaľ taká osoba prevezme na seba povinnosť mlčanlivosti;
e) použitie potrebných Dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských,
správnych alebo iných konaniach vedených za účelom uplatňovania práv podľa tejto
zmluvy.
Zmluvná strana, ktorá chce oznámiť Dôverné informácie tretím osobám je povinná o tom päť
(5) dní vopred písomne informovať druhú zmluvnú stranu s uvedením rozsahu Dôverných
informácií, ktoré sa majú oznámiť, ako aj názvu osoby, ktorej sa tieto Dôverné informácie
majú oznámiť, ak to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Povinnosť mlčanlivosti podľa tohto článku trvá aj po skončení tejto Zmluvy. V prípade
porušenia tohto záväzku sú zmluvné strany povinné uhradiť druhej zmluvnej strane ním
zavinenú preukázateľnú škodu. V prípade, že škodu nie je možné finančne vyjadriť (napr. §
17, § 44 Obchodného zákonníka), je porušujúca zmluvná strana povinná uhradiť druhej
zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR (slovom päťtisíc eur nula eurocentov)
za každý jednotlivý prípad porušenia povinnosti mlčanlivosti.
a)

10.2

10.3

10.4

10.5
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10.6 Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby prístup k Dôvernými informáciám mali výlučne
pracovníci uvedení v Prílohe č. 3 tejto zmluvy, a to v rozsahu, v akom tieto informácie a údaje
potrebujú k plneniu tejto zmluvy.
Článok XI.
Úprava podmienok spracúvania osobných údajov
11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že obsahom údajov obsiahnutých v Databáze o MSP alebo
jej aktualizáciách budú aj osobné údaje o fyzických osobách - štatutárnych orgánoch a/alebo
zamestnancoch MSP (ďalej len ,,Dotknuté osoby“) v rozsahu titul, meno, priezvisko,
telefonický kontakt, e-mailový kontakt.
11.2 Poskytovateľ vyhlasuje a ubezpečuje SARIO, že:
a) spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb vykonáva zákonným spôsobom a
dodržiava pritom všetky zásady spracúvania osobných údajov podľa článku 5 – 11 GDPR
a ust. § 6 - 18 ZoOOÚ,
b) spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb vykonáva zákonným spôsobom na
základe aspoň jedného z právnych základov uvedených v článku 6 GDPR a § 13 ods. 1
ZoOOÚ,
c) prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že
spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb sa vykonáva v súlade s GDPR a ZoOOÚ
a tieto opatrenia sa zaväzuje podľa potreby aktualizovať.
11.3 SARIO vyhlasuje, že v súvislosti s výkonom činností podľa tejto zmluvy prijalo primerané
technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb
spĺňalo požiadavky GDPR a ZoOOÚ, a aby sa zabezpečila ochrana práv Dotknutých osôb.
11.4 Informácia o ochrane osobných údajov v spoločnosti objednávateľa, určená zmluvným
partnerom spoločnosti, ich zamestnancom a zástupcom je dostupná na webovej adrese:
http://www.sario.sk/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov, o čom je poskytovateľ povinný
informovať uvedené dotknuté osoby.

Článok XII.
Kontaktné osoby a doručovanie
12.1 Pri realizácii zmluvy budú zmluvné strany komunikovať a konať prostredníctvom kontaktných
osôb, ktorými sú :
a)

za objednávateľa:
vo veciach zmluvy: [.] a súčasne [.]
vo veciach technických (prevzatie Databázy o MSP): [.]

b)

za poskytovateľa:
vo veciach zmluvy: [.] a súčasne [.]
vo veciach technických (odovzdanie Databázy o MSP): [.]

12.2 Zmluvné strany sú oprávnené meniť kontaktné údaje svojich kontaktných osôb uvedených v
tomto bode jednostranne, formou písomného oznámenia dotknutej zmluvnej strany
doručeného druhej zmluvnej strane formou doporučeného listu podpísaného štatutárnym
orgánom poskytovateľa alebo inou oprávnenou (splnomocnenou alebo poverenou), pričom
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12.3

12.4

12.5

12.6

účinnosť zmeny nastáva doručením oznámenia, ak z oznámenia nevyplýva neskorší deň
účinnosti zmeny.
Korešpondencia týkajúca sa tejto zmluvy musí mať písomnú formu (za písomnú formu sa
nepovažuje fax alebo e-mail) a musí byť doručená zmluvnej strane, ktorá je adresátom,
osobne, poštou ako doporučená zásielka alebo prostredníctvom všeobecne uznávanej
kuriérskej služby, a to na adresu sídla zmluvnej strany, ktorá je adresátom, uvedenú v registri,
v ktorom je zmluvná strana zapísaná.
Akákoľvek korešpondencia v súvislosti s touto zmluvou sa považuje za doručenú:
a) dňom prevzatia písomnosti adresátom; alebo
b) dňom, kedy adresát odmietne prevziať písomnosť doručovanú v súlade s touto zmluvou,
alebo keď adresát neposkytne požadovanú súčinnosť pre riadne doručenie písomnosti;
alebo
c) dňom, keď dôjde k pokusu o doručenie v súlade s touto zmluvou a doručenie bude
zmarené z dôvodov na strane adresáta (napríklad adresa neexistuje alebo adresát je
neznámy na tejto adrese).
Bežné oznámenie alebo žiadosť alebo iná bežná informácia v súvislosti s touto zmluvou môžu
byť doručené e-mailom na adresu príjemcu uvedenú na prvej strane tejto zmluvy alebo na
akúkoľvek inú adresu, ktorá bude neskôr oznámená príslušnou zmluvnou stranou
odosielajúcej zmluvnej strane. Akákoľvek e-mailová správa v zmysle uvedeného sa považuje
za doručenú dňom prijatia do e-mailovej schránky príjemcu, ak je prijatá do 15:00 hod.
príslušného pracovného dňa, inak sa považuje za doručenú až nasledujúci pracovný deň. Pre
vylúčenie akýchkoľvek pochybností, žiadne oznámenie týkajúce sa porušenia tejto zmluvy,
výzva na plnenie akejkoľvek povinnosti alebo odstúpenie od tejto zmluvy sa nepovažujú za
bežné.
Doručenie e-mailom v zmysle predchádzajúceho bodu je prípustné aj tam, kde to táto zmluva
výslovne stanovuje.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

13.1 Táto zmluva vrátane jej akýchkoľvek dodatkov patrí medzi povinne zverejňované zmluvy
podľa ustanovení § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov v spojení
s ustanoveniami (ďalej len „Zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), § 1 ods. 2
Obchodného zákonníka a ustanoveniami § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

13.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu túto zmluvu v
ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle (t.j. internetovej stránke)
objednávateľa [§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 1 ods. 2 Obchodného
zákonníka a s § 5a ods. 1, 6 a 9 Zákona o slobodnom prístupe k informáciám].

13.3 Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky. Prípadné súdne spory vzniknuté z tejto zmluvy bude riešiť vecne a
miestne príslušný súd Slovenskej republiky.

13.4 Poskytovateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto
zmluvy, ani ich časti, na inú osobu. Poskytovateľ ďalej nie je oprávnený postúpiť a ani založiť
akékoľvek svoje pohľadávky voči objednávateľovi vzniknuté na základe alebo v súvislosti s
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touto zmluvou alebo s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ nie je oprávnený
jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči objednávateľovi vzniknutú z
akéhokoľvek dôvodu proti pohľadávke objednávateľa voči poskytovateľovi vzniknutej na
základe alebo v súvislosti s touto zmluvou.

13.5 Pokiaľ by akékoľvek z ustanovení tejto zmluvy malo byť neplatným už v čase jej uzavretia,
alebo ak sa stane neplatným neskôr po uzavretí tejto zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť
ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa zmluvné strany
zaväzujú toto ustanovenie bezodkladne nahradiť ustanovením novým, ktorého zmysel sa bude
čo možno najviac približovať zmyslu a hospodárskemu účelu nahradzovaného ustanovenia
alebo sa použijú ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov Slovenskej republiky,
ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu zmluvy.

13.6 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch vlastnoručne podpísaných oprávnenými
zástupcami zmluvných strán, z ktorých dva rovnopisy dostane poskytovateľ a štyri rovnopisy
dostane objednávateľ.

13.7 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe dohody zmluvných strán, a to
písomnými, očíslovanými dodatkami k zmluve.

13.8 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 – Špecifikácia Databázy o MSP;
Príloha č. 2 – Preberací protokol;
Príloha č. 3 – Osoby, ktorým možno sprístupniť Dôverné informácie.
13.9 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, že zmluvná voľnosť zmluvných
strán nie je obmedzená, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili, rozumejú jej, súhlasia s
ňou a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov túto zmluvu podpísali na znak toho, že
zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.
Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

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

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

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

................................................................
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Príloha č. 1 – Špecifikácia Databázy o MSP

Špecifikácia Databázy
o MSP

Štruktúra Databázy o
MSP:

Kritérií pre výber údajov
do Databázy o MSP:

Termín odovzdania
Databázy o MSP:
Periodicita aktualizácii:

Popis
1. časť A: Dodávka bude obsahovať tieto dáta: IČO, Názov spoločnosti , Kraj,
Okres, Obec, Ulica, PSČ, Predmet podnikania v NACE- A,B,C,D,E, F, G, H,
Telefón, E-mail, Webová stránka;
2. časť B: Dodávka bude obsahovať tieto dáta: IČO, Názov spoločnosti, Kraj,
Okres, Obec, Ulica, PSČ, Predmet podnikania v NACE- A,B,C,D,E, F, G, H,
Telefón, E-mail, Webová stránka, Osoba zodpovedná za obchod (ďalej len
„OZzO“), Telefón na OZzO, E-mail OZzO.
Objednávateľ požaduje, aby poskytovateľ dátový výber v časti A ako aj v časti B
uskutočnil na základe nasledovných kritérií, podľa ktorých bude možné v súbore
dáta aj filtrovať:
a) sídlo MSP:
sídlo mimo Bratislavského kraja (t.j. mimo okresu Bratislava I, okresu
Bratislava II, okres Bratislava III, okres Bratislava IV, okresu Bratislava V,
okres Malacky, okresu Pezinok, okresu Senec);
b) právna forma: a.s., s.r.o., k.s., družstvo, podnikateľ-fyzická osobanezapísaný v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním,
podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v OR-podnikajúca súčasne ako
sam.hosp.roľník, podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri,
podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so
slobodným povolaním, podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v OR-podnikajúca
súčasne ako sam.hosp.roľník, podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v
obchodnom registri
c) počet zamestnancov celkom: 1 – 250 (MSP);
d) obrat: nepresahuje 50 mil. EURO a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje
43 mil. EUR;
e) druh vlastníctva: súkromné tuzemské;
f) stav: bez záznamu;
g) exekúcia: nie;
h) kód v odbore podnikania: na základe SK NACE: A,B,C,D,E,F,G,H.
Databáza o MSP bude poskytnutá objednávateľovi najneskôr do 15 dní po účinnosti
tejto zmluvy.
Aktualizované údaje sú poskytované pravidelne do troch (3) pracovných dní po ich
zmene

Forma Databázy o MSP
a jej aktualizácií:

1 súbor

Formát súborov:

vo formáte aplikačného programu Microsoft Excel prípadne formáte XML
(elektronická forma)

Spôsob sprístupnenia:

odovzdanie CD alebo DVD kontaktnej osobe objednávateľa pre technické veci
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Príloha č. 2 - Preberací protokol
Protokol o odovzdaní a prevzatí Databázy o MSP (alebo jej aktualizácie) podľa Prílohy č. 1:

Preberajúci:

Zastúpený:

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

Odovzdávajúci:

Zastúpený :

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

Preberajúci potvrdzuje, že odovzdávajúci odovzdal Databázu o MSP (alebo jej aktualizáciu) podľa
Prílohy č. 1 zmluvy v zmluvne požadovanom rozsahu bez vád.

V Bratislave, dňa ……………………………….

______________________________________
odovzdávajúci

___________________________________
preberajúci
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Príloha č. 3 - Osoby, ktorým možno sprístupniť Dôverné informácie

21

