
~`.`

POSKYTOVATEĽ:

lNTELSOFT EAST,  spol. s ľ.o.

|Čo36S5og§íglg5TDfsát2ooV2á2i%á%/|551,,,%73#TšeKb2ägžo339|5

Ban::;:úsppeonjšn,,::ČpseóeBr,::sbíkč.{:tnu:t:ä;Tg%4n3oä;7500
zápis v obchodnom registri:  Okresný súd Košice 1,  oddiel: Sro,   vložka č.16843W

NADOBÚDATEĽ:

OBEC Nedožery - Brezany
so sídlom:  Družstevná 367,  97212 Nedožery -Brezany

lčo: 00 31  83 02
zastúpený: -JUDr.  Martin  Mokrý,  starosta

Bankové spojenie: VUB,  a.  s.,  č.  u. -SK26 0200 0000 00001842 9382

uzatvárajú túto

Sublicenčnú a lmplementačnú zmluvu
informačného systému HELIOS GREEN

podl'a §269 ods. 2 0bchodného zákonníka v p]atnom znení
č. zmluvy/registrácie: 2016-Ox-01-HEG

1.  Definicia pojmov

Zmluvné strany berú  na vedomie,  že pre účely tejto zmluvy majú  nižšie uvedené výrazy nasledujúci význam:

„HELlos  GREEN,   ls  HELlos  GREEN":   aplikačný  softwarový  produkt,   úplný   súbor  počĺtačových  programov
vedený  pod  obchodným   názvom   informačný  systém   HELIOS  GREEN,   dodávaný   podľa  špecifikácie  uvedenej
v bode číslo 2 tejto zmluvy vrátane súvisiacej dokumentácie.

lmplementačné služby":  služby smerujúce k  nasadeniu  HELIOS  GREEN  u  Nadobúdateľa  (viď.  odst.  2.2.  a 2  3.
tejto zmluvy) a jeho uvedenie do rutinného použĺvania v rozsahu a krokoch stanovenými touto zmluvou

„lmplementovaný HELIOS GREEN":  HELIOS GREEN  na  ktorom  boli aplikované  lmplementačné služby.

„Skúšobná   prevádzka,   skúšobné   používanie":   použĺvanie   časti   alebo   celého   lmplementovaného   HELIOS
GREEN    pracovníkmi    Nadobúdateľa   s  nastavením   uíobeným    podľa    lmplementačného   projektu   za    účelom
overenia    funkčnosti,    overenia    nastavenia    a    overenia    spôsobilosti    použĺvateľov    k rutinnému    používaniu.
Ukončením  Skúšobnej  prevádzky,  skúšobného  používania je akceptačný  protokol,  ktoým sa odovzdáva  HELIOS
GREEN v overenom  rozsahu do rutinného používania.

„Rutinná  prevádzka,  rutinné  používanie":  používanie v rozsahu  podl'a predmetu tejto zmluvy akceptovanej časti
alebo  celého  lmplementovaného  HELIOS  GREEN  používateľmi  Nadobúdateľa  za  prĺpadnej  dohodnutei  podpory
Poskytovateľa za  účelom  podpory firemných  procesov Nadobúdateľa.

„Pľojektová     dokumentácia":     súhrn     dokumentov     určujúcich     podobu,      rozsah     a     spôsob     poskytnutia
implementačných    služieb    HELIOS    GREEN,    jedná    sa    najmä    o    dokumenty    Detailnej    analýzy    vrátane
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lmplementačného  projektu,  Harmonogram  prác,  zápisy z jednania  riadiacich  štruktúr  projektu,  zápisy  z jednania
zmenovej komisie projektu,  odovzdávacie a akceptačné protokoly.

„Odovzdanie    a    prevzatie":    postup,    v    ktorom    Poskytovateľ    Nadobúdateľovi    alebo    opačne    odovzdá    a
Poskytovateľ   Či    Nadobúdateľ   prevezme   formou   „Odovzdávacieho   protokolu"    akýkoľvek   dokument   alebo
výsledok časti služieb k štúdiu  alebo pripomienkovaniu.  Odovzdávací  protokol  nevyjadruje súhlas zmluvnej strany
s obsahom,  ale len s faktom,  že predmet odovzdania  bol vzatý  na vedomie.

„Akceptácia":   postup,   v   ktorom   Poskytovateľ   Nadobúdateľovi   odovzdá   formou   „Akceptačného   pľotokolu"
výsledok   časti    služieb    alebo    dokument    k používaniu.    Akceptačný    protokol    vyjadruje    nepochybný    súhlas
zmluvných strán s obsahom dokumentu alebo s  rozsahom a kvalitou časti vykonaných služieb.

„Dokumentácia":  komplexná  dokumentácia  HELIOS  GREEN  vytváraná  výrobcami  modulov  HELlos  GREEN  a
poskytovaná v rámci sublicencie k používaniu  HELIOS GREEN v elektronickej forme.

„Pracovný   deň":   dni   vtýždni   pondelok  až   piatok  vdobe  medzi   08.00   hod.   a   17.00   hod.   svýnimkou   štátom
uznaných sviatkov.

„školiaci deň".  dm v týždni  pondelok až piatok v rozsahu a dížke max   8-mich  po sebe idúcich  pracovných  hodín
s nutnými prestávkami s výnimkou štátom  uznaných sviatkov.

2.  Pi.edmet zmluvy

2.1.  Poskytovateľ   sa   zaväzuje   dodat'   Nadobúdateľovi   softwarový   produkt   vedený   pod   obchodným   názvom
HELIOS  GREEN  v prĺslušnom  rozsahu,  konfigurácii  a jeho  funkcjonalite  špecifikovanej  v  bode  8.1.  tej`to  zmluvy.
Poskytovateľ  prehlasuje,  že  licenčné  práva  k  HELIOS  GREEN  sa  riadia  ustanoveniami  licenčných  podmienok
autorských  firiem  a  to  úplne  v súlade  s ustanoveniami  Autorského  zákona  NR  SR    č.  618/2003  Zb.z.  v platnom
znenĺ.   Poskytovateľ  ďalej  prehlasuje,  že  je  oprávnený  poskytovat'  sublicenciu  k tým  častiam  HELIOS  GREEN,
ktoré  vyvinuli   partnerské  spoločnosti  a   to   na  základe  zmluvných   vzt'ahov,   ktoré   má   s týmito  spoločnosťaml
uzatvorené v súlade s  ustanoveniami Autorského zákona  NR  SR č.  618/2003 Zb.z.  v platnom zneni'.  Poskytovateľ
taktiež  prehlasuje,  že  sublicenciu  podľa  predchádzajúcej  vety je oprávnený  poskytnúť v  rozsahu  a za  podmienok
v  zmysle  tejto  zmluvy   úplne  a bez  ďalších   podmienok  potrebných   pre  umožnenie  implementácie  a   nerušené

použĺvanie  HELIOS GREEN  Nadobúdateľom v zmysle tejto zmluvy.

2.2.  Predmetom   tejto   zmluvy   v časti   poskytnutia   sublicencií   (sublicenčnej   zmluvy)   je   záväzok   Poskytovateľa

poskytnúť  Nadobúdateľovi  oprávnenie  k výkonu  práva  k autorskému  dielu,  teda  k  ls  HELIOS  GREEN,   pričom
Nadobúdateľ ho  môže  použiť  len  pre  vlastnú  potrebu  s tým že serverová -databázová  čast'  ls  HELIOS  GREEN
bude prevádzkovaná na jednej produkčnej databáze,  s tým,  že je oprávnený použĺvat' ls  HELIOS GREEN  len pre
jednu  spracovávanú  organizáciu   a  v počte  používateľov  špecifjkovanom  v bode  8.1.   tejto  zmluvy.   V súvislosti
s tým  je   Nadobúdateľ   oprávnený   vytvárať  kópie   tohto   diela   vzáujme   ochrany   pre  vlastné   archívne   Účely   a
k nahradeniu  oprávnene získaného  ls  HELIOS  GREEN,  ktorý  bol  stratený,  zničený,  alebo  inak znehodnotený,  a
ďalej   kópie  pre  účely  testovania   ls   HELIOS  GREEN.  Všetky  vyššie  uvedené  sublicencie  a  súhlasy  je  pritom
Poskytovateľ pov{nný udelit' odplatne a ich odplata je súčast'ou ceny v zmysle článku  8.  tejto zmluvy.

2.3.  Predmetom tejto zmluvy v časti  lmplementácia  ls  HELIOS GREEN,  s vedomím  predchádzajúcich  ustanovení
odst   2.1.  a 2.2.  tohto  článku  je  záväzok  Poskytovateľa  realizovať  v  prospech  Nadobúdateľa  služby  spojené  so
zavedeni'm  HELIOS GREEN  do  rutinného  používania -prevádzky  (ďalej  len  „Rozsah  prác"),  tak aby  ls  HELIOS
GREEN   mohol  byt'  využi'vaný  Nadobúdateľom  v takom  rozsahu   modulov,   ako  sú  definované  v bode  8.1.   tejto
zmluvy.  V súvislosti s tým sa  Nadobúdateľ zaväzuje  uvedené  implementačné služby  ls  HELIOS GREEN  prevziat'
a  v prospech   Poskytovateľa  uhradiť  ďalej  dohodnutú  odmenu.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  postup  prác  je

ä'á:soav:npýrávcbaodHear4m:notge,JáomzpTiucvšp(.q:':Jz|e.ns,|Hv:sr,Toanág:iňma,:ráä":dz.T:u,#ástzr:neyn:oä:azsnaehpuocphrä:nvýT;mž.:
zmenového  konania  môže  znamenať  tiež  zmenu  Harmonogramu  prác  a  tým  zmenu  predmetu  a  odmeny  za
plnenie  tejto  zmluvy.  Na  práce  nad  rámec zmluvy  musí  bw  Nadobúdateľ vopred  upozornený,  a to tak že  služba
ktorú  bude  Poskytovateľ  vykonávať je  nad  rámec  zmluvy  a bude  fakturovaná  nad  dohodnutú  cenu  v bode  8.3.
tejto   zmluvy   -srozpisom   počtu   hodi'n   a   ceny   za   jednotlivé   práce   vždy   podľa   platného   cenníka   služieb
Poskytovateľa.   Práce   nad   rámec  zmluvy   Poskytovateľ  zrealizuje   len   na   základe   samostatných   objednávok
Nadobúdateľa.
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2.4.  Poskytovater  sa zaväzuje  dodat'  softvérový  produkt  HELIOS  GREEN  vrátane  prednastavenej  databázy  a jej
zodpovedajúcej dokumentácie.

2.5. Za  účelom  ochrany  práv  Poskytovateľa  vyplývajúcich  zo  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov,  najmä
zo zákona  NR  SR  č.  618/2003  Zb.z.  v platnom znení,  sa  Nadobúdateľ zaväzuje  zoznámiť  použĺvateľov  HELIOS
GREEN  s  prĺslušnými  podmienkami tejto zmluvy,  ktoré  sa týkajú  sublicencií  ku  ls  HELIOS  GREEN.

2.6.  Nadobúdateľ  berie  na  vedomie,  že  HELIOS  GREEN  je  štandardizované  riešenie  dodávané  v definovanom
rozsahu  modulov.  Rozširovanie funkcionality dodávaného  HELIOS GREEN  podľa tejto zmluvy (dokúpenie  ďalších
modulov)    je    možné    podľa    aktuálne    platného    cennĺka    HELIOS    GREEN    a    to    vrátane    zodpovedaiúcei
implementácie.  Nadobúdateľ  berie  na  vedomie,  že  cene  za  služby  spojené  so  zavedením  HELIOS  GREEN  do
rutinného  použĺvania  -  prevádzky  podľa  odst.   2.3.  tejto  zmluvy  a bodu  8.2.   tejto  zmluvy,   zodpovedá  cena  za
zavedenie modulov definovaných v bode 8.1. tejto zmluvy a to v rozsahu  uvedeného v bode 8.2.  tejto zmluvy.

2.7.   Zmluvné   strany   sa   zaväzujú    uzatvoriť   najneskôr,    a s  účinnost'ou   k   dátumu   protokolárneho   prevzatia
lmplementovaných  modulov  HELIOS  GREEN,  viď.  Harmonogram  prác,  do  rutinnej  prevádzky  Zmluvu  o údržbe
informačného  systému  HELIOS  GREEN,  v  ktorej  sa  Poskytovateľ zaviaže,  že  ročný  paušálny  servisný  poplatok
za systémovú  podporu a údržbu  HELIOS GREEN  bude špecifikovaný v príslušnej zmluve.

2.8.  Poskytovateľ  prehlasuje,  že dodávaný  modul  Registratúra z softvérového produktu  HELIOS  GREEN,  vlastní
certifikát  o posúdeni'  zhody,  vydaný  Ministerstvom  vnútra  Slovenskej  republiky,   sekciou  verejnej  správy,  odbor
archĺvov    a registratúr    č.    SVS-OAR1-2016/013543    kde    je    uvedené:    lnformačný    systém    vykazuje    zhodu
s požiadavkami   Ministerstva   vnútra   Slovenskej   republiky   č    525/2011    Z.   z.   o štandardoch   pre   elektronické
informačné systémy na správu  registratúry s úrovňou  hodnotenia -„vysoká úroveň``.

3. Licenčná dohoda

3.1.  lnformačný  systém  HELIOS  GREEN,  individuálne  identifikovateľný  sublicenčným  číslom  a  dodávaný  na  CD
ROM  alebo  iných  nosičoch či siet'ach  (ďalej  len  „nosič"),  vrátane sprievodnej elektronickej dokumentácie,  použĺva
ochranu v zmysle jednotlivých  ustanovení Autorského zákona  NR SR Č.  618/2003 Zb.z.  v platnom znení.

3.2.  Nositeľom   príslušných   autorsko-právnych   oprávnení   vo   vzt'ahu   k HELIOS   GREEN   ajeho   súčastiam   sú
subjekty,   ktoré   tento   vyvinuli.   Vzmysle   príslušných   ustanovení   relevantných   zmlúv   medzi   týmito   subjekm
a Poskytovateľom,   je   Poskytovateľ   oprávnený   v rozsahu   potrebnom   na   implementáciu   a nerušené   užĺvanie
HELIOS   GREEN    Nadobúdateľom,   tomuto   udeliť   sublicenciu.    Podpisom   tejto   dohody   Poskytovateľ   udeľuje
Nadobúdateľovi   sublicenciu   na   uživanie   ls   HELIOS   GREEN   vrátene   jeho   dovývoja,   ktorý   Poskytovateľ   na
základe    tejto    zmluvy    dodáva    Nadobúdateľovi.    Sublicencia    sa    udeľuje    na    používanie    HELIOS    GREEN
Nadobúdateľom  spôsobom,  v  rozsahu  a vo  funkcionalite  podľa  špecifikácie  HELIOS  GREEN   uvedenej  v bode
8.1.  tejto  zmluvy.  Sublicencia  sa  udeľuje  odplatne  a výška  odplaty  za  udelenie  Sublicencie  je  uvedená  v bode
8.1.   tejto   zmluvy.   Zmluvné   strany   robia   nesporným,   že   poskytovaná   sublicencia   k   ls   HELIOS   GREEN   je
nevýhradná.  Nadobúdateľje oprávnený používat' ls  HELIOS GREEN  len  pre vlastnú potrebu  po celú dobu,  počas
ktorej Nadobúdateľom budú  rešpektované podmienky Licenčnej dohody a jednotlivé ustanovenia odst.  2.1.,  2.2   a
2.5.  článku  2.  tejto zmluvy.

3.3   Nadobúdateľ nie je bez pĺsomného súhlasu  Poskytovateľa oprávnený najmä:

•          akýmkoľvek    spôsobom     ls     HELIOS    GREEN     upravovat'    nad     rámec    možností     nástrojov
obsiahnutých  v module Správa  programu  alebo prekladať do  iných  programovacích  či  národných

jazykov   (okrem   českého   a slovenského   jazyka)   alebo   ho   zahrnút'   do   iného   programového
produktu  a  šĺrit' takto vzniknuté  produkty;

pre  iné  právnické  či  fyzické  osoby  udeľovat'  oprávnenie  k výkonu  práva  na  použitie  ls  HELlos
GREEN;

v prospech  iných právnických či fyzických osôb rozmnožovat' ls  HELIOS GREEN  a následne tieto
rozmnoženiny rozširovat',  prenajímat',  požičiavať,  vystavovat' a  nakladať s  ním  inak než umožňuje
táto zmluva;

Strana:  3 z  12

l,;,J



v   prospech   iných   právnických   či   fyzických   osôb   poskytovat'   zálohu   dát,    okrem   povinnosti
Nadobúdateľa   tieto   dáta   poskytnúť   štátnym   a  kontrolným   orgánom,   či   iným   spôsobom   šíriť

prednastavenú databázu  ls  HELlos GREEN  vrátane  príslušnej dokumentácie,  nadobúdateľ však
môže bez odmedzenia vykonať export údajov zo systému pre vlastné potreby.

•           Nadobúdateľ  berie   na  vedomie  a  súhlasí,   že  pokiaľ  akýmkoľvek  spôsobom   porušia  jednotlivé
ustanovenia  článku  3.  tejto zmluvy, je takéto  ich jednanie  považované taktiež za  hrubé porušenie
Autorského  zákona  NR  SR  č.  618/2003  Zb.z.  v platnom  znení,  na  základe  čoho je  Poskytovateľ
oprávnený požadovať a  Nadobúdateľ povinný zaplatiť zmluvnú  pokutu  v prospech  Poskytovateľa,
a to vo výške celkového licenčného poplatku stanoveného v bode 8.1. tejto zmluvy.

4. Miesto a termín plnenia, odovzdania a poskytovania služieb

41.  Miestom plnenia,  poskytnutia predmetu zmluvy je sídlo  Nadobúdateľa  uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

4 2   Plnenie  časti  predmetu  tejto  zmluvy  -  poskytnutie  sublicencií  k HELIOS  GREEN  sa  Poskytovateľ  zaväzuje
realizovať odovzdaním  nosiča s  informačným  systémom  HELIOS GREEN  Nadobúdateľovi.

4 3   0dovzdanie  licencie  s  informačným  systémom  HELIOS  GREEN  sa  zaväzujú  obe  strany  potvrdiť  podpisom
zodpovedných  zástupcov  na  Protokole  o  odovzdaní  a  prevzatí  HELIOS  GREEN,  v ktorom  sa  špecifikuje  okrem
iného  dátum  odovzdania  a  prevzatia,  verzia  odovzdávaného  HELIOS  GREEN  a  mená  zodpovedných  zástupcov
Poskytovateľa a Nadobúdateľa,  ktoré odovzdanie a  prevzatie uskutočnili.

4.4.  Plnenie  časti  predmetu  tejto  zmluvy  -  lmplementácia  ls  HELIOS  GREEN,  t.j.  poskytnutie  implementačných
služieb   HELIOS   GREEN   sa   uskutoční   postupne   na  základe   vecného   a   časového   hamonogramu,   ktorý  je
nedeliteľnou  súčast'ou tejto zmluvy.  Harmonogram  prác obsahuje časové  mímky  poskytovania  implementačných
služieb,    ktoré    zmluvné    strany    považujú    za    termíny,    vktorých    majú    byť    realizované    čiastkové    plnenia
lmplementačných  služieb.  Harmonogram  prác bude  v rámci  realizácie  lmplementačných  služieb oboma  stranami
rozpracovaný  do  operatívneho  plánu  prác.  Odovzdanie  a  akceptáciu  čiastkových  plnenĺ  zmluvné  strany  potvrdia
v čiastkových  odovzdávacích  a  akceptačných  protokoloch.   Nadobúdateľ  je  oprávnený  predložený  „Akceptačný

protokoľ  neschválit' a  nepodpísat'  len za predpokladu,  Že  má  podstatné výhrady k objemu či  kvalite  poskytnutých
služieb    Prípadné   výhrady  je   Nadobúdateľ  povinný   pÍsomne  oznámiť  Poskytovateľovi  v termíne   uvedencim   v
harmonograme,  ak  nie  je  uvedený  v harmonograme,  potom  najneskôr  do  15  pracovných  dní  odo  dňa  prevzatia
prĺslušného „Akceptačného protokolu".  Pokiaľ Nadobúdateľ písomne neoznámi a  nezdôvodní závažné nedostatky
alebo  vady  vzhľadom  k povahe,  kvalite,  alebo  objemu  poskytnutých  služieb  vo  vyššie  uvedenej  lehote  odo  dňa
prevzatia  príslušného  .,Akceptačného  protokolu",  považujú  sa  služby  v ňom  deklarované  za  riadne  poskytnuté  a
Nadobúdateľom prevzaté.

4.5.  Harmonogram prác pri implementácii  ls  HELIOS GREEN  bol zmluvnými stranami dohodnutý nasledovne:

pČ Názov Začiatok Koniec

2 Dodanie a  inštalácia  licencií  lsHELIOSGREEN 7 dní po dátume podpisu zmluvy 14  dnĺ  po dátume  podpisu  zmluvy

3 Konfiaurácia svstému 14 dní  po dátume podpisu zmluvy 21  dní  po dátume Dodpisu zmluvy

4 Školenie užívateľov - odborné premoduly 21  dní  po dátume podpisu zmluvy 28 dnĺ po dátume podpisu zmluvy

5 Skúšobná  prevádzka 30 dní po dátume podpisu zmluvy 51  dní  po dátume podpisu zmluvy

6 Akceptácia systému 51  dní  po dátume podpisu zmluvy 60 dnĺ po dátume podpisu zmluvy

4 6. Termínom  ukončenia  plnenia  časti  predmetu  zmluvy -  lmplementácia  ls  HELIOS  GREEN  a tým  aj  plnenia

predmetu  zmluvy  v zmysle  bodov  2.1.  až  2.4.  tejto zmluvy  sa  rozumie  okamžik  podpisu  akceptačného  protokolu
posledného  čiastkového  plnenia  uvedeného  v  harmonograme  prác  a v  Rozsahu  prác  a  to  obidvoma  stranamí.
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Pred  termínom  podpisu  akceptačného  protokolu  posledného  čiastkového  plnenia  predmetu  zmluvy  Poskytovater

garantuje len odovzdané čiastkové plnenia v zmysle tejto zmluvy.

4.7. Tie   časti   predmetu   zmluvy,   u   ktorých   neboli   čiastkové   plnenia   poskytovaných   implementačných   služieb

protokolárne akceptované  spôsobom  podľa tejto zmluvy a  ktoré teda  neboli  odovzdané do rutinnej prevádzky,  nie
je  Nadobúdateľ  oprávnený  používať  pre  iné  než  testovacie  účely  a  Poskytovateľ  neručĺ  za  funkčnosť  príslušnei
časti  HELIOS GREEN.

5. Skúšobná prevádzka a akceptačné testy

5.1. V rámci  poskytnutia  implementačných  služieb  HELIOS  GREEN  alebo  ich  časti  v zmysle  predchádzajúcich
ustanovení  článku  4.  tejto  zmluvy  prebehne  Skúšobná  prevádzka.  V súvislosti  s tým  sa  Poskytovateľ  zaväzuje

pred  zahájením  Skúšobnej  prevádzky  HELIOS  GREEN  zaškolit'  pracovníkov  Nadobúdateľa,  ktorých  Nadobúdateľ
určí.  Vyškolenie týchto osôb prebehne v sĺdle  Nadobúdateľa,  alebo na  inom mieste určenom  Nadobúdateľom a to
v rozsahu  položiek týkajúcich  sa Školenia,  ktorý je stanovený v Rozsahu prác.

5.2.Zmluvné    strany    sa    dohodli,    že    doba    trvania    Skúšobnej    prevádzky   je    pre    jednotlivé    Etapy,    časti
lmplementovaného   HELlos   GREEN   uvedená   v    harmonograme   prác   a   zači'na   bežat'   prvým   dňom   po   dni
odovzdania  HELIOS  GREEN   alebo  jeho  časti  do  skúšobnej  píevádzky.   Chyby  zistené  v  priebehu   Skúšobnej
prevádzky  budú  klasifikované  obdobne  podľa  ustanovení  5.4  tejto zmluvy.  Pokiaľ je  na  odovzdávací  protokol  do
skúšobnej  prevádzky  naviazaný  mílnik  platobného  kalendára,  má  Poskytovateľ  nárok  na  uhradenie    príslušného
finančného   plnenia   i   v prĺpade,   pokiaľ   Nadobúdateľ   neprevedie   skúšobnú   prevádzku   v dohodnutom   rozsahu
a termi'ne a preukáže sa, že hlavné dôvody neprevedenia skúšobnej prevádzky sú  na strane  Nadobúdateľa.

5.3.  Nadobúdateľ  v skúšobnej  prevádzke  overí  funkcie  HELIOS  GREEN.  Poskytovateľ  sa  zároveň  zaväzuje,  že
v priebehu   skúšobnej   prevádzky   poskytne   súčinnosť  a spoluprácu   v  zmysle   predposlednej   položky  tabuľky  v
Rozsahu  prác.

5.4.  Kategorizácia   chýb   lmplementovaného   HELIOS   GREEN   v priebehu    akceptačných   testov   :    Za   chybu
lmplementovaného  HELlos GREEN je považované také správanie sa  HELIOS GREEN,  ktoré prebieha v rozpore
s popisom  funkcionallty  v   Dokumentácíi   HELIOS   GREEN   a   v rozpore  so   správani'm   sa   systému   uvedenom
v  Projektovej. dokumentácii  HELIOS  GREEN.

5.5.  Chybou    kategórie    A    sa    rozumejú    -vážne    chyby    lmplementovaného    HELIOS    GREEN    spôsobené
Poskytovateľom  navodzujúce  stav  HELIOS  GREEN,  kedy v  ňom  nie je  možné  prevádzat'  úkony  a  to  i  na Úrovni
prehliadania  dát  a  Nadobúdateľ  nie  je  schopný  rutinne  plniť  svoje  povinnosti  voči  tretím  osobám  Oeho  klienti.
štátna  správa,  banky)  -jedná  sa  o  stav,  kedy  je  priamo  ohrozená  funkcia  systému,  alebo  je  nutné  prikročit'  ku
komplikovaným  a  nákladným  riešeniam  mimo  systém.

5.6.   Chybou    kategórie    8   sa    rozumejú   -   stredné   chyby   lmplementovaného   HELIOS   GREEN   spôsobené
Poskytovateľom,   kedy  určitá  funkcionalita   HELIOS  GREEN   pre  spracovanie  a   premadanie  dát  je   nefunkčná,
avšak  jej  činnost'  je  možné  podľa  pokynu   Poskytovateľa   nahradiť  inou  funkcionalitou,   aj  keď  za  cenu   vyššej

pracnosti.

5.7.   Chybou  kategórie  C  sa  rozumejú  -  nezávažné  chyby  lmplementovaného  HELIOS  GREEN,  kedy  niektorá
z funkcionalít   HELIOS  GREEN   nie  je  úplne  funkčná,   avšak  tento  stav  nemá  žiadne,   alebo  len  zanedbateľné
dopady na prevádzku  Nadobúdateľa

5.8.  Kategorizácĺu   chýb   vykonáva   Poskytovateľ   po   konzultácii   s   Nadobúdateľom.   0   prĺpadných   námietkach
Nadobúdateľa  voči  kategorizácii  chýb  rozhodujú  vedúci  realizačného  tímu  za   Nadobúdateľa  a  Poskytovateľa,
v ich   neprítomnosti   ich   zástupcovia.   V prĺpade   nezhody   vedúcich   realĺzačného   tĺmu,   rozhodujú   s konečnou

platnost'ou štatutárni zástupcovia zmluvných  strán.

5.9. Chyby kategórie A a  8,  zistené v priebehu  skúšobnej  prevádzky,  Nadobúdateľ oznámi  Poskytovateľovi  ihneď
po   ich   zistení.   Chyby   kategórie   C,   zistené  v priebehu   skúšobnej   prevádzky,   bude   Nadobúdateľ  oznamovať
v týždennej perióde,  ak sa nedohodnú zmluvné strany inak.  Chyby Nadobúdateľ oznámi  Poskytovateľovi pÍsomne
formou  s  tým,  že  budú  následne  potvrdené  Poskytovateľom.   Nadobúdateľ  v oznámení  navrhne  klasifikáciu  a

popis   problému.   Poskytovateľ  je   na  žiadosť   Nadobúdateľa   povinný  pÍsomne  oznámiť  klasifikácju   problému  a
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potvrdiť   dátum   odstránenia   každej   z chýb,   zistených   v priebehu   akceptačných   testov,   pričom   zodpovední
zástupcovia zmluvných strán  priebežne prejednávajú spôsoby a temíny r.iešení jednotlivých problémov.

5.10. Ak zistí  Nadobúdateľ v priebehu  Skúšobnej prevádzky chyby kategórie A,  alebo  10 a viac chýb kategórie  8,

ie  Poskytovateľ  povinný  takéto  chyby  odstrániť  v termíne  dohodnutom  zmluvnými  stranami.   Ak  si   nedohodnú
zmluvné strany takýto termín, je  Poskytovateľ  povinný odstrániť oznámené chyby  kategórie A do 21  dní  odo dňa
ich   oznámenia   a chyby  kategórie   8  bezprostredne   po   ukončení   Skúšobnej  prevádzky,   pričom   nie  je  možné
ukončiť Skúšobnú  prevádzku  pri  existencii  čo  i  len jednej chyby kategórie A alebo pri  súčasnei existencii  10-ich  a
viac   chýb   kategórie   8.   V prípade,   že   Poskytovateľ   neodstráni   zistené   chyby   v priebehu   dohodnutej   doby
Skúšobnej   prevádzky,   predlžuje   sa   Skúšobná   prevádzka   o  dobu,   po   ktorú   Poskytovateľ  odstraňoval   chyby
špecifikované v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia nad dohodnuté termíny.

5.11.  Za   úspešné  ukončenie  Akceptačných  testov  a  Skúšobnej   prevádzky  zmluvné  strany  považujú  výsledok:
žiadna chyba  kategórie A a menej než  10 chýb kategórie  8.

512.  Úspešné  ukončenie  Skúšobnej  prevádzky  lmplementovaného  HELI0S  GREEN  alebo  jeho  časti  potvrdia
zmluvné  strany   svojimi   podpismi   na   akceptačnom   protokole   Skúšobnej   prevádzky.   Ak   budú   v akceptačnom

protokole o úspešnom  ukončení  Skúšobnej prevádzky uvedené chyby kategórie 8,  Poskytovateľ sa zaväzuje tieto
chyby   odstránit'   k dátumu   uvedenom   v protokole.   V prípade,   že  citovaný   protokol  takýto  termĺn   neobsahuje,
zaväzuje sa  Poskytovateľ odstránit' zistené chyby do  15 pracovných dní odo dňa podpisu  protokolu.

513.  Podporu  nábehu  do  rutinného  používania  HELlos  GREEN,  pod  ktorou  sa  rozumie  pomoc  Poskytovateľa
(individuálna   pomoc   konzultantov)   Nadobúdateľovi   pri   riešení   problémov   a   nejasností   v  priebehu   zavedenia,
skúšobnej  prevádzky,  akceptačného  konania  a jedného  mesiaca  rutinného  používania  HELIOS  GREEN,  zaistí
Poskytovateľ v rozsahu poslednej položky tabuľky v Rozsahu  prác.

6. Spolupráca zmluvných strán

61. Zmluvné strany,  vedomé si  skutočnosti,  že  pre splnenie  predmetu  teito zmluvy nie je dostačujúce  bezchybné
plnenie  svojich   povinnostĺ   len  jednej  zo  zmluvných   strán,   sa  zaväzujú  vyvinúť  všetko   úsilie   k zaisteniu   plnej
spolupráce pri  poskytovaní  implementačných  služieb  HELIOS GREEN.

6.2. Zmluvné strany sa zaväzujú  informovat' sa o všetkých skutočnostiach dôležitých pre plnenie svojich záväzkov
vyplývajúcich   z tejto  zmluvy.   Vsúvislosti   s tým   sa  zmluvné  strany  zaväzujú   si   oznámiť  pri'slušné  telefónne  a
faxové čísla a e-mailovú adresu.

6.3. Zmluvné  strany  sa  zaväzujú  pre  riešenie  prevádzkových  situácii  a  k riešeniu  prípadných  problémov  vytvorit'
realizačný tím s tým,  že každá zo zmluvných strán  ustanoví jedného svojho zodpovedného pracovníka do funkcie
vedúcich  realizačného tĺmu,  vrátane ich zástupcov (ďalej len „zodpovední zástupcovia").

6.4.  Pre potreby tejto zmluvy sú zodpovednými zástupcami:

•          pre veci technické a organizačné za  poskytovateľa;  Ing.  Ľuboš pastucha

•          pre veci zmluvné za  poskytovateľa;  lng.  Peter Bobík

•            pre vecl technické a organizačné za  Nadobúdateľa;

•            pre veci zmluvné za  Nadobúdateľa.

6.5. Zodpovední  zástupcovia  sú  povinní  vzájomne  komunikovať,  špecifikovat'  chyby,  definovať  a  vyjadrovat'  sa
k požiadavkám ktorejkoľvek zo zmluvných strán a podpisovat' protokoly vyplývajúce z tejto zmluvy.

6.6. Zodpovedný    zástupca     Nadobúdateľa    je    najmä    oprávnený    sa    vyjadrovat'    k priebehu     poskytovania
implementačných  služieb,  akceptačných testov a Skúšobnej prevádzky.

6.7. Zodpovedný  zástupca   Poskytovateľa  je   povinný  vyjadrovat'  sa   k pÍsomným   požiadavkám  a   hláseniam   o

problémoch  či  chybách    HELIOS  GREEN  od  Nadobúdateľa,  a to v termíne  do troch  pracovných  dní  odo  dňa  ich
doručenia  Poskytovateľovi.
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6.8.  Poskytovateľ  sa  zaväzuje  zaistit'  dostupnost'  svojho  zodpovedného  zástupcu  v pracovných  dňoch  prĺ  plneni'
úloh   v priebehu   poskytovania   implementačných   služieb   HELIOS   GREEN,   akceptačných   testov   a   Skúšobnej

prevádzky.

6,9. Zmluvné   strany   sa   zaväzujú   v priebehu   plnenia   predmetu   tejto   zmluvy   bezdôvodne   nezmeniť   svojho
zodpovedného    zástupcu.    Ak    však    zmení    niektorá    zo    zmluvných    strán    zobjektívnych    dôvodov    svojho
zodpovedného zástupcu,  je  táto  zmluvná  strana  povinná  uúchlene  ustanovit'  nového zodpovedného zástupcu  a
informovať o tom druhú zmluvnú stranu.

6.10.  Nadobúdateľ sa zaväzuje  :

•       vyčleniť  dostatočný   počet   pracovnĺkov,   disponujúcich   príslušnou   kvalifikáciou,   ktorĺ   budú   tvoriť

projekčný   a   realizačný   tím   projektu   a   vytvoriť   týmto   pracovníkom   podmienky   pre   spoluprácu
s  Poskytovateľom;

•       obsadiť tieto role v realizačnom tíme projektu:

o                vedúci projektu za  Nadobúdateľa -zodpovedný zástupca

o                  kľúčoví  použĺvatelia

o                 koncovĺ používatelia;

•       uvoľniť  pracovníkov  z realizačného  tímu   projektu   na  potrebnú  dobu  k dôkladnému   preškoleniu   i
k vlastnej  práci  na  projekte.  lde  najmä  o  poskytnutie  konzultáciĺ  pracovnĺkom  Poskytovateľa.  Ďalej
predpokladáme  úzku  spoluprácu  s pracovníkom  zodpovedným  za  správu  súčasného  systému  -
jedná   sa   hlavne   o   prevody   dát    Potrebná   súčinnosť   a kapacita   Nadobúdateľa   pri   zavádzaní
HELIOS GREEN  bude spresnená v Projektovej dokumentácii;

•       odovzdať  Poskytovateľovi   na  jeho  vyžiadanie  dokumentáciu  či   iné  informácie  nutné  pre  plnenie
záväzkov  Poskytovateľa  vyplývajúcich  z tejto  zmluvy.   Poskytovateľ  nie  je  povinný  využívať  pre
splnenie svojich záväzkov iné údaje,  ako tie ktoré mu poskytne Nadobúdateľ;

•       umožnft' vstup  pracovníkom  Poskytovateľa,  ktorí  sa  podieľajú  na  plnenĺ  predmetu  tejto zmluvy,  do
všetkých   priestorov,   v ktorých   k plneniu   predmetu  tejto  zmluvy  dochádza,   a  to  v neodkladných

prípadoch  i  mimo  bežnú  pracovnú  dobu  Nadobúdateľa,  poprĺpade  i  v  dňoch  pracovného  voľna  a
kľudu;

•       splnit' technické (Hwa  sw)  predpoklady a požiadavky

•       zaistiť  prevádzku  technických  prostriedkov tretích  strán,  pokĺaľ je  to  pre  plnenie  predmetu  zmluvy
nutné;

•       najneskôr    ku    termĺnu    zahájenia    implementačných    služieb    pre    HELIOS    GREEN     umožniť
Poskytovateľovi  vzdialený  prístup  do  počítačovej  sieti  Nadobúdateľa  (do  svojho  HELIOS  GREEN)
za      účelom     vykonávania      určených      implementačných     služieb,      odstraňovania     problémov
nahlasovaných  správcami  modulov informačného systému  HELIOS GREEN  a následného (v rámci
Zmluvy o údržbe  informačného systému  HELIOS GREEN) vykonávania  update a  upgrade systému
HELIOS  GREEN;

•       umožniť    Poskytovateľovi    získanie    zálohy    databázy    HELIOS    GREEN     pre     nutné    prípady
dohľadávania chýb v dátach  alebo paramemzácii  HELIOS  GREEN  a  pre  nutné prípady  realizácie a
vyskúšania opráv v dátach alebo parametrizácii  HELIOS GREEN;

•       zaistiť    pracovnikom     Poskytovateľa,     ktorí    sa    podieľajú    na     plnení    predmetu    tejto    zmluvy,
zodpovedajúce  kancelárske  priestory  so  štandardným  vybavenĺm,  telefónnou  linkou  a  možnosťou
siet'ového pripojenia a uzamykateľnú  miestnosť pre uloženie materiálu a prístrojov;

zaistiť  vhodnú  učebňu  vybavenú  pracovnými  stanicami  pripojenými  k serveru  s  HELIOS  GREEN,
určenými   pre   školenie   odborného   personálu   Nadobúdateľa   a   pre   konfiguráciu   systému,   a   to
najmenej v počte stanovenom  Projektovou dokumentáciou.
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7. Zárul(a, reklamácia a podmienky pre platnost' záruky

7.1.  Poskytovateľ  garantuje funkčnosť dodaného  informačného  systému  HELIOS  GREEN  plne zodpovedajúceho
s  ním  spojenou  dokumentáciou.  V prípade zistenla vád  informačného systému  HELIOS  GREEN,  je  Nadobúdateľ
oprávnený  uplatnit'  reklamáciu,  a  to  v  lehote  do  24  mesiacov  odo  dňa  odovzdania  HELIOS  GREEN  v zmysle
bodu  4 5.   Zmluvy  a    po  dobu   platnosti   Zmluvy  o údržbe   informačného  systému   HELIOS   GREEN   uzatvorenú
v zmysle bodu 2.7.  Zmluvy,  ktorú sa zaväzujú Zmluvné strany uzatvoriť.

7.2.  Poskytovateľ zodpovedá za správnost' prevedenia  implementačných  služieb  HELIOS  GREEN  alebo  ich častí
vdohodnutom  rozsahu   uvedenom  v projektovej  dokumentácii  po  dobu  24  mesiacov  a  tým,  že  uvedené  doby
začínajú  bežať prvým  dňom  po  dni  ukončenia  poskytovania  implementačných  služieb  HELIOS  GREEN  alebo  ich
častí. V prípade zistenia vád poskytnutých a prevzatých služieb, je Nadobúdateľ oprávnený uplatniť reklamáciu vo
vyššie  uvedených  lehotách  a  Poskytovateľ  je  povinný  takéto  vady  odstránit'  v súlade  s touto  zmluvou  v mieste

poskytovanja implementačných  služieb HELIOS GREEN  na vlastné  náklady.

7.3.  Poskytovateľ  sa  zaväzuje  vyriešit'  vady  v súlade  s Obchodným  zákonnikom.   Poskytovateľ  sa  zaväzuje  po
doručenĺ   reklamácie   od   Nadobúdateľa   zahájiť   prácu   na   odstránení   vady   a   odstránit'  vadu   v lehotách   podľa
nasledujúcej  tabuľky  -  tieto   lehoty  platia   po  dobu   platnosti  Zmluvy  o údržbe   informačného  systému   HELIOS
GREEN  uzatvorenú v zmysle bodu 2.7.  Zmluvy,  ktorú sa zaväzujú Zmluvné strany uzatvorit':

kategórie naliehavostivadypodľaReklamačnéhoooriadku
lehoty pre zahájenie prác na

lehoty pre odstránenie vady
odstránení vady

A do 24  hodín  po obdŕžaní do 2 pracovných dn pO  Obdŕžaníe
„reklamačného  listu" informác

8 do 5 pracovných dní po obdŕžaní do  10 pracovných dn po obdížanĺe
„reklamačného ljstu`. „infomác

C
do  15  pracovných dní po obdŕžaní do 3 mesiacov,  najneskôr v ďalšej

„reklamačného listu" verzii  HELIOS  GREEN

7.4.  Pre oprávnené uplatnenie záručných  podmienok sa zmluvné strany dohodli,  že je  Nadobúdateľ povinný:

•     bez výnimiek dodržovať pokyny uvedené v aktuálnej dodanej dokumentácii;

•     rešpektovat'  podmienky  k používaniu  HELIOS  GREEN  stanovené  Poskytovateľom  a  uplatňovať
všetky jeho doporučenia  ohľadne podmienok  k používaniu  HELIOS  GREEN;

•    viest'  evidenciu  zistených  chýb  dodaného  HELIOS  GREEN  -  prevádzkový  denník  v súlade  s
dohodnuým vzorom na základe predchádzajúcich zmlúv medzi zmluvnými stranami;

•     zaistiť správu  ls  HELIOS  GREEN  len  pracovníkmi vyškolenými  Poskytovateľom

•     prevádzkovať    ls    HELIOS    GREEN    vhardwarovom    prostredĺ,    ktoré    splňuje    „systémové

požiadavky";

•     robit'   pravidelné   zálohovanie   dát,   ako   i   jné   primerané   bezpečnostné   a   kontrolné   opatrenia
s cieľom  v maximálnej  miere elimĺnovať pri'padné  prerušenie a výpadky chodu  systému.

7.5. Zmluvné  strany  robia   nesporným,  že  Poskytovateľ  neručĺ  za  bezpečnosť  dát  a  nezodpovedá  za  závady
ls  HELIOS  GREEN,  ktoré  nevzni.knú  jeho  zásahom  alebo  ktoré  vzniknú  v dôsledku  neposkytnutia  informácĺi  zo
strany Nadobúdateľa nutných  pre riadne odovzdanie a  uvedenie do prevádzky ls  HELIOS GREEN.

7.6.  Nadobúdateľ je povinný oznámiť vady  Poskytovateľovi  bez zbytočného odkladu  písomne  na adresu  uvedenú
v záhlaví  tejto zmluvy,  alebo  prostredníctvom  elektronickej  pošty.

7.7.  Problémy   nahlásené   správcami   HELIOS   GREEN    Nadobúdateľa   bude   Poskytovateľ,   pokiaľ   to   povaha

problému  a jeho  riešenie  umožňuje,   odstraňovať  pomocou  vzdialeného  prístupu,   Pokiaľ  to  nebude  možné,  tak
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pomocou   servisného  zásahu   u  Nadobúdateľa.   Tento  servisný  výjazd  je   účtovaný,   pokiaľ  nie  je   poskytovaný
v rámci  poskytnutej záruky v zmysle článku  7.  tejto zmluvy,  vždy podľa  platného cennĺka služieb  Poskytovateľa.

7.8.  Poskytovateľ    nezodpovedá    za    vady,    ak    tieto    boli    spôsobené    použitĺm    informácii    odovzdaných    mu
Nadobúdateľom,   pokiaľ  Poskytovateľ  anl   pri  vynaloženĺ  odbornej  starostlivosti   nevhodnosť  alebo  nesprávnosť
týchto  informácii  nemohol zistit'.

7.9. Závady,    ktoré   vzniknú   z dôvodov   výhradne    ležiacich    na   strane   Nadobúdateľa,    odstránj    Poskytovateľ
v primeranej či zmluvnými stranami dohodnutej lehote na náklady Nadobúdateľa.

8. Cena za plnenie a platobné podmienky

8.1.Zmluvné   strany   §a   dohodli    na    rozsahu    poskytnutých    licencií    pre   jednotlivé    moduly   HELlos   GREEN
nasledovne :

Zmluvné  strany  sa  dohodli,  Že  Nadobúdateľ  sa  zaväzuje  uhradit'  Poskytovateľovi  za  plnenie  predmetu  zmluvy
zmluvnú  cenu  vo výške  1710,-EUR   bez  DPH,  teda  2052,-   EUR  (slovom:  dvetisícpät'desiatdva)  vrátane  DPH.

8.3.  Nadobúdateľ sa zaväzuje  uhradiť zmluvnú  cenu  uvedenú  v odst.  8.1  tohto  čl.  bezhotovostnými  prevodmi  na
základe faktúr vystavených  Poskytovateľom s lehotou splatnosti  14 dnĺ nasledujúcim spôsobom

-     Celková cena  licencií vo výške 864,00€ s  DPH -na základe podpisu  preberacieho protokolu o dodaní

licencií;
-     Celková cena za služby spojené s implementáciou vo výške  1188,00 € s  DPH -30 dni' po dátume

podpisu tejto zmluvy;

8.4. Zmluvné strany sa dohodli,  že Poskytovater bude ku  ls HELIOS GREEN  poskytovat' ďalšie služby nad rámec
predmetu   tejto   zmluvy   len   na   základe   samostatných   objednávok   od   Nadobúdateľa   a   to   pÍsomných   alebo
emailových,    kedykoľvek   v priebehu    implementácie   a   použĺvania    ls    HELIOS    GREEN.    Tieto   služby    budú
fakturované  vždy  podľa  platného  cennĺka  služieb  Poskytovateľa.  Poskytovateľ  si  vyhradzuje  právo  tento  cenník
služieb  menit' v závislosti  na  ekonomickej  situácii  na  trhu  a to  minimálne o oficiálnu  infláciu  v Slovenskej  republike
za  predchádzajúci  rok.   Zmena  cenníka  služieb  bude  oznámená  zmluvnej  strane  najneskôr  60  dní  pred  jeho
účinnost'ou.

8.5.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  pokiaľ  Nadobúdateľ  nezaplatí  akékoľvek  finančné  plnenie  vyplývajúce  z tejto
zmluvy  v  termíne  stanovenom  danou  faktúrou  je  Poskytovateľ  oprávnený  požadovať  a  Nadobúdateľ je  povinný
uhradiť  Poskytovateľovi  zmluvný  úrok  z  omeškania  vo  výške  0,02%  z dlžnej  čiastky  za  každý  už  i  začatý  deň
omeškania.
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8.6.  Poskytovateľ  je   oprávnený   pozastaviť   plnenĺe   svojich   povinností   podľa   tej.to  zmluvy  v prĺpade,   že   bude
Nadobúdateľ  v omeškaní  s  úhradou  akejkoľvek  dlžnej  čiastky  vočÍ  Poskytovateľovi  dlhšie  ako  30  dní  po  dobe
splatnosti.  Poskytovateľ je  povinný  plnenle  povinnostĺ  stanovených  touto zmluvou  opätovne  zahájjt'  najneskôr do
2  pracovných  dní  odo  dňa  úhrady  všetkých  dlžných  čiastok  Nadobúdateľom,  ak  sa  nedohodnú  zmluvné  stany
inak.  Termíny  pre  poskytnutie  služieb  stanovené  touto  zmluvou  sa  primerane  predížia,  a  to  najmenej  o  dobu,
počas  ktorej  Poskytovateľ v súlade s  ustanoveniami tohto odstavca pozastavil  poskytovanie služieb.  V prĺpade ak
Pc)skytovateľ  predĺži  dohodnuté  termi'ny  v zmysle  tohto  bodu  a   Poskytovateľ  bude  podľa  bodu  8 6  požadovať
zmluvný  Úrok  z  omeškania  vo  výške  0,02%  z dlžnej  čiastky  za  každý  už  i  začatý  deň  omeškania,  prvým  dňom
omeškania  sa  v tomto  pri'pade  rozumie  prvý  deň  po  dátume  splatnosti  príslušnej  faktúry  posunutý  o skutočný

počet dní predíženia dohodnutých termínov dodávky.

9. Ukončenie zmluvy

9.1   Túto  zmluvu  možno  ukončiť  výlučne  dohodou  zmluvných  strán  alebo  výpoveďou,   pričom  Poskytovateľ  je
oprávnený vypovedat' zmluvu  len v prípade definovanom v odstavci  9.2 tejto zmluvy a zo strany  Nadobúdateľa je
možné   vypovedať  túto  zmluvu   len   v prípade   definovanom   v odstavci   9.3     tejto  zmluvy.   Výpoveď  je   účinná
nasledujúcim dňom po doručení oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

9.2.  Dôvodom   na  výpoveď  tejto  zmluvy  zo  strany   Poskytovateľa  je  skutočnosť,   pokiaľ   Nadobúdateľ  neuhradí
akékoľvek   oprávnené   finančné   plnenie   do   jedného   mesiaca   odo   dňa   splatnosti   uvedeného   na   príslušných
faktúrach  ani   po  predchádzajúcom   písomnom   upozornení   Poskytovateľom.   V takom   pri'pade  je   Poskytovateľ
oprávnený  vypovedat'  zmluvu  a má  nárok  na  úhradu  všetkých  nákladov,  ktoré  mu  v súvislosti  s plnenĺm  podľa
tejto  zmluvy  vznikli,  vrátane  nákladov  spojených  s  ukončenĺm  prác  pri  plnení  tejto  zmluvy,  a na  úhradu  ceny  za

poskytnuté  sublicencie  a  zrealizované  dodávky  podľa  tejto zmluvy do  doby  výpovede  tejto zmluvy.  Nadobúdateľ
okamžikom  výpovede  stráca  poskytnuté  oprávnenie  k výkonu  práv  k dielu  v rozsahu,  konfigurácii  a  funkcionalite
uvedenej v ustanoveniach  odst.2.1.  a 2.2.  2.  článku  tejto zmluvy.  Ak  sa zmluvné  strany  nedohodnú  inak,  takýmto
ukončením    tejto   zmluvy   zanikajú    aj    sublicencie    na    užívanie    HELlos    GREEN    udelené    Nadobúdateľovi.
Nadobúdateľ  však  pri  takomto  ukončení  zmluvy  má  nárok  na  odovzdanie  a použĺvanie  všetkých  už  vykonaných
a súčasne   Nadobúdateľom   uhradených   plnení   predmetu   tejto   zmluvy,   ku   ktorým   udelené   sublicencie   aj   po
ukončení zmluvy trvajú v nezmenenom  rozsahu.

9.3.  Dôvodom   na  výpoveď  tejto  zmluvy  zo  strany  Nadobúdatel'a  sa  rozumie,   pokiaľ  Poskytovateľ  neodovzdá
alebo  neposkytne  predmet  plnenia  alebo  jeho  časť  vzmysle  tejto  zmluvy  (predmet  plnenia,   nie  čiastkového
plnenia) v zmysle  bodu 4.5.  tejto zmluvy v riadnych termínoch  dohodnutých  v tejto zmluve ani  po  pĺsomnej výzve
od  Nadobúdatera  s určenou  primeranou  dodatočnou  lehotou,  ktorá  nesmie  byť  kratšia  ako  30  pracovných  dní  a
omeškanie   leží   výhradne   na   strane   Poskytovateľa.   Vtakom   prípade  je   Nadobúdateľ  oprávnený   túto  zmluvu
vypovedať.   Poskytovateľ  má  v  takom  prípade  právo  na  úhradu  všetkých  dosiaľ  preukazne  realizovaných   prác
v súlade  s  Harmonogramom  prác  a  Rozsahom  prác  na vytvorenie  tých  plnení  tejto zmluvy  a  na  úhradu  ceny za
poskytnuté  sublicencie  a  zrealizované  dodávky  podľa  tejto  zmluvy,   ktoré  boli   Nadobúdateľom  riadne  prevzaté
a akceptované  a sú   u  Nadobúdateľa  účelne  použiteľné.   Súčasne  má   Nadobúdateľ  vtomto  prípade  nárok  na
odovzdanie  a používanie všetkých  už vykonaných  a súčasne  Nadobúdateľom  uhradených  plnení  predmetu  tejto
zmluvy,  ku ktorým  udelené sublicencie aj po ukončení zmluvy trvajú v nezmenenom  rozsahu.

9.4.  Prípadna výpoveď z tohto zmluvného vzťahu zo strany Poskytovateľa nebude mať vplyv na získané práva  na
používame  sublicenciĺ  v  súlade  s  ustanoveniami  Autorského  zákona  NR  SR  č.  618/2003  Zb.z.  v platnom  znenĺ
v  prĺpade,  že  nadobúdater uhradil  plnenie vo výške  minimálne   80%  zmluvnej  ceny diela  uvedenej v odstavci 8.1..

9.5. Žiadna   zo   zmluvných    strán    nie   je   zodpovedná    za    omeškanie    spôsobené    okolnosťami   vylučujúcimi
zodpovednost'.   Za  okolnosti  vylučujúce  zodpovednost'  sa  považuje  prekážka,   ktorá  nastala   nezávisle  na  vôli
povinnej  strany a  bráni jej  v splnení jej  povinností,  ak sa  nedá  rozumne  predpokladať,  že  by  povinná  strana túto
prekážku  alebo  jej  následky  odvrátila  alebo  prekonala  a  ďalej,  že  by  prekážku  vdobe  vzniku  predpovedala.
Zodpovednosť  nevylučuje  prekážka,  ktorá  vznikla  až  v dobe,   kedy  povinná  strana  bola  v omeškaní  s plnením
svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych  pomerov.  Účinky vylučujúce zodpovednost' sú obmedzené len
na dobu,  pokiaľ trvá prekážka,  s  ktorou sú  povinnosti povinnej strany spojené.

Strana   10 z  12



10. Ochrana informácii

10.1. Zmluvné   strany   sa   zaväzujú   považovat'   informácie  o  všetkých   skutočnostiach,   o   ktoých   sa   dozvedeli
v rámci  plnenia tejto zmluvy za  dôverné  informácie a zaväzujú  sa že  nebudú z  ich  strany zneužité ani  inak šírené
a  zaväzujú  sa  zachovat'  mlčanlivost'  o  takýchto  skutočnostiach,  a  to  až  dc)  doby,  kedy  sa  tieto  informácie  stanú
všeobecne známymi za predpokladu, že sa tak nestane porušením povinnosti mlčanlivosti.

10 2. Za   porušenie   povinnosti   mlčanlivosti   sa   nepovažuje,   ak   oznámi   niektorá   zo   zmluvných   strán   dôvemú
informáciu  na základe svojej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych  predpisov.

10.3. V  prípade,  že  niektorá  zo  zmluvných  strán  preukázateľne  porušila  záväzok  mlčanlivosti,  je  druhá  zmluvná
strana  oprávnená  požadovat'  úhradu  zmluvnej  pokuty  vo  výške  5.000,-  EUR  s tým,  že  povinná  zmluvná  strana
takúto  zmluvnú   pokutu   uhradĺ   najneskôr  do   15  dní  odo  dňa,   kedy  obdŕžala  od   oprávnenej  zmluvnej  strany

písomnú výzvu na úhradu.

10.4.  Poskytovateľ  sa  ďalej  zaväzuje,  že  pri  plnení  povinnosti  vyplývajúcej  z tejto zmluvy  bude  dodržiavat' zákon
č. 428/2002 Z.z.  o ochrane osobných  údajov v znení  neskorších  predpisov.

11. Ostatné dohody

111. Zmluvné  strany  robia  nespomým,  že  Poskytovateľ je  oprávnený  realĹzovať  čiastkové  plnenia  tejto  zmluvy
s \/yužitím služieb tretích  osôb.  V takýchto prípadoch však Poskytovateľ zodpovedá  Nadobúdateľovi rovnako,  ako
keby plnil  sám.

11.2.  Zmluvné   strany  sa   dohodli,   že   Nadobúdateľ  je   povinný  zoznamovať   Poskytovateľa   pri  jeho  servisných
činnostiach   spoiených   s odovzdávaným   programovým   vybavením   so   všetkými   potrebnými   údajml,   dátaml,
informáciami    a    podmienkami    predpokladaného    využívania    HELIOS    GREEN    a    harclware   v  rámcl    Činnosti
spoločnosti  Nadobúdateľa.

113.  Nadobúdatel'  podpisom  tejto  zmluvy  súhlasí  s uvádzaním  náz\/u  svojej  obchodnej  spoločnosti  v tlačových
materiáloch,  referenčnom  liste, W\M^/ stránkach a  pri propagačných akciách  Poskytovateľa.

11.4.  Nadobúdatel'  podpisom  tejto  zmluvy  dáva  Poskytovateľovi  súhlas  k zasiekaniu  obchodných   informácií   na
aJresu  sídla  Nadobúdateľa,  ako  i  na  všetky  jeho  elektronické  adresy  až  do  okamžiku,  kedy  Naclobúdateľ  svoj
súhlas preukázateľne odmietne.

11,5.  El\lvIRODODATOK:     Poskytovateľ    sa    zaväzuje    dodržiavať    všetky    právne    požíadavky    vyplývajúce
z predpiscw   na  zaistenie   ochrany  životného   prostredia   a  BOZP.   Poskytovateľ  sa  zaväzuje  dodržiavať  zákaz
fajčenia  v areáli  nadobúdateľa  s výnimkou  vyhradených  a označených  fajčiarskych  priestorov.  Tento  zákaz  sa
vzt'ahuje aj na fajčenie v kabĺnach  dopravných a prepravných prostriedkov.

12. Záverečné ustanovenia

12.1.  Zmluvné strany  robia  riesporným,  že akékoľvek zmeny či doplnenia tejto zmluvy môžu  byť zrealizované  len
po vzájomnej dohode formou  pi'somných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.

12 2, Táto zmluva v časti jej  predmetu -lmplementácia  ls HELIOS GREEN,  ako i  práva a  povinnosti vzniknuté na
základe   uvedenej   časti   tejto   zmluvy   alebo   v súvislosti   s ňou,    sa   rladi   jednotlivými   ustanoveniami   zákona
č.  513/1991  Zb.  -Obchodného zákonníka v znení  neskoršĺch  predpisov.

12.3. Ak   sa   vzťahuje   dôvod   neplatnosti   len   na   niektoré   ustanovenie   tejto   zmluvy,   je   neplatným   len   toto
ustanovenie,  pokiaľ  z jeho  povahy  alebo  obsahu  alebo  z okolností  za  ktorých  bolo  dohodnuté,  nevyplýva,  že  ho
nĺe je možné oddelit' od ostatného obsahu zmluvy.
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12.4. Táto zmluva,  ktorá  nadobúda  svoju  platnosť dňom jej  podpisu  zmluvnými  stranami,  je vyhotovená v štyroch
exemplároch,  z ktorých  každá zo zmluvných  strán  obdržĺ  po dvoch.  Účinnost'  nadobudne dňom  nasledujúcom  po
dni jeho zverejnenia na webovom sídle Nadobúdateľa.  Zmluva sa uzatvára  na dobu  neurčitú.

12.5.  Zmluvné strany  prehlasujú,  že si túto zmluvu  pred jej  podpisom  prečĺtali,  s jej  obsahom  súhlasia,  a že  bola
uzavretá  po  vzájomnom  prejednani'  podľa  ich  pravej  a  slobodnej  vôle,  pričom  jej  autentičnost'  potvrdzujú  svojimi
nižšie  uvedenými  podpismi.
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